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Вступ 

 

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 агентства і компанії. Вони 

переконані, що в нашій країні є перспективи дія успішного розвитку бізнесу. 

Кожне підприємство прагне стати конкурентоспроможним на ринку 

виробництва та реалізації продукції або послуг, і для цього йому необхідно 

постійно вдосконалювати технологічні процеси, використовувати сучасні 

досягнення науки і техніки, вводити ноу-хау, автоматизувати облік, 

підвищувати рівень знань персоналу тощо [2]. 

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 надходженні в бюджет, розширювати 

експорт, освоювати нові ринки збуту товарів, створювати нові робочі місця. 

Характерно, що навколо них створюються недержавні фінансові й соціальні 

інфраструктури [3]. 

Вітчизняний бізнес упродовж багатьох років працював в екстремальних 

умовах, і всім учасникам ринку доводилося працювати в них. 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 підприємства досі не приділяється належна 

увага. Питаннями розвитку та організації економічної розвідки займаються як 

державні, так і недержавні структури [2]. 

Забезпечення успішної комерційної діяльності підприємців, розвиток 

цивілізованої конкуренції, створення безпечних умов ведення бізнесу 

примушують власників підприємств використовувати розвідувальні 

можливості, а розвідка розглядається як діяльність, призначена для отримання 



4 
 

стратегічної (тактичної або конкурентної) переваги над супротивником, 

виявлення можливих ризиків і управління ними. 

У сучасній літературі трапляються різні поняття розвідки у сфері 

економіки, а саме: економічна розвідка, економічне шпигунство, конкурентна 

розвідка, бізнес-розвідка, ділова розвідка, комерційна розвідка, промислове 

шпигунство, бізнес-шпигунство, корпоративна розвідка, інформаційна розвідка, 

фінансова розвідка. Саме це спробуємо розгорнути у своїй науковій роботі. 

Метою наукової роботи є обґрунтування і розробка теоретичних 

положень, методичних і практичних рекомендацій по дослідженню умов 

виникнення ділової розвідки та промислового шпигунства. 

Об’єктом наукової роботи є процеси інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень. 

Предметом наукової роботи є теоретико-методологічні основи 

дослідження ділової розвідки та промислового шпигунства. 

Дана робота складається з трьох основних розділів: перший – 

теоретичний  має на меті розкриття суті промислового шпигунства та ділової 

розвідки, історію їх виникнення; другий – аналітичний розглядає специфіку 

отримання інформації для прийняття управлінського рішення; третій – 

демонструє механізми захисту інформації. 
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Розділ 1. Поняття промислового шпигунства, ділової розвідки та історія їх 

виникнення 

1.1 Поняття ділової розвідки 

 

Промислові шпигуни мають досить багатий арсенал століттями 

відпрацьованих прийомів. Передусім це шантаж службовців у яких є доступ до 

конфіденційної інформації. Також вони можуть таємним шляхом проникати, 

скажімо, до тієї чи іншої корпорації – з метою викрадення чи фотографування 

певних даних або встановлення пристроїв для підслуховування. 

Компроментуючий матеріал може бути у формі відеозапису або світлини. 

Послуги зрадництва службовців можуть оплачуватись грошима та 

іншими матеріальними благами . І лише у випадку, кило подібна тактика не 

спрацьовує, застосовується впровадження таємних агентів до штату певної 

установи або ж просто нелегальне проникнення до потрібного офісу [4]. 

Ділова розвідка - це насамперед методика отримання інформації. Для 

вирішення будь-якої проблеми необхідна оптимальна інформація. Інформація 

вважається цінною, коли її можна використати, причому корисність інформації 

залежить від її повноти, точності та своєчасності. Слід розрізняти: факти (дані), 

думки (особисті припущення) та інформацію (аналітично оброблені дані). 

Інформація дозволяє: орієнтуватися в ситуації, чітко планувати свої дії, 

відстежувати результативність заходів, що проводяться, ухилятися від 

неприємностей, маніпулювати окремими особами чи групами осіб. 

1. Тотальну (дає загальне уявлення про осіб чи проблему, що вас 

цікавить). 

2. Поточну (яка постійно тримає вас у курсі змін у певній сфері). 

3. Конкретну (заповнює виявлені недоліки у даних чи відповідає  на 

певні питання). 

4. Побічну (що підтверджує чи спростовує певні припущення, але 

співпадає з ними тільки опосередковано). 

5. Оцінну(пояснює певні події та прогнозує їх розвиток у майбутньому, 
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це – оптимально оброблені дані). 

Отримання інформації – це певна схема. Усвідомивши, що вам потрібна 

інформація, необхідно визначити для себе такі питання: 

1. Яка потрібна інформація. Це питання потребує точності. Для цього 

необхідно визначити інформацію, яка є суттєвою для планування, визначити, 

що необхідно знати про оточення і конкурентів. 

2. Як необхідно отримувати інформацію. Оцінити всі потенційні джерела 

потрібної інформації. Для чого необхідно визначити наступні питання: 

– де і в якому вигляді може знаходитися бажана інформація; 

 хто її може знати чи отримати; 

 в якому вигляді її можна отримати; 

Що забезпечує надійність інформації. Залучити для її пошуку інші 

підрозділи установи: відділи збуту, постачання. Зорієнтувати інші підрозділи: 

фінансовий, технічний, конструкторський, виробничий і відділ контролю, які 

можуть не усвідомлювати, що вони спроможні внести вклад в оцінку 

конкурентів. 

Як організувати отримання інформації. Існує багато засобів організації 

отримання інформації. Доведена виправданість ведення архівів на оточення і 

конкурентів. Архів може поділятися на основні категорії інформації: маркетинг, 

продукт, виробничі потужності, організація і фінанси, сильні/слабкі сторони, 

можливі стратегії і т.і. Необхідно розглянути можливість використання 

обчислювальної техніки для створення баз даних і пошуку інформації. 

Якої політики і яких напрямків необхідно дотримуватися. Кожен керівник 

сам визначає політику і напрямки використання інформації про оточення і 

конкурентів. 

До різновидів бізнес-шпигунства можна віднести: 

1. Наступальний бенчмаркінг. Принцип його простий - спостерігати й 

копіювати гарні ідеї. Поки інформація про інші компанії черпається з відкритих 

джерел, цей метод абсолютно легальний, протизаконним він стає, якщо 

бенчмаркінг здійснюється на шкоду конкурентові за рахунок відомостей, 
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отриманих сумнівним шляхом, наприклад, коли агент видає себе за клієнта або 

студента-стажиста для одержання інформації. 

2. Порушення авторських прав за допомогою копіювання продукту. 

Вихідним у цьому випадку є існуючий продукт, механізм створення якого має 

бути зрозумілим, а потім повтореним з певними вдосконаленнями. Але щоб 

дестабілізувати конкурента, треба піти ще далі: вкинути на ринок неякісну 

підробку товару конкуруючої фірми, щоб викликати невдоволення в клієнтів. 

Ціль такої контрафакції – зіпсувати репутацію конкурента. 

3. Переманювання кадрів у конкурента. В 1990-і роки кадрова політика 

стала страшною зброєю в економічній війні, «інструментом розвідки й 

дестабілізації». При наймі на роботу людина охоче говорить про свої 

досягнення на роботі й може ненавмисно розповісти про стан справ у своїй 

компанії. Крім того, полювання за людськими головами іноді може бути 

використана для перекуповування або знищення компанії-конкурента: з 

компанії поступово переманюють ключових співробітників і одержують від 

них максимум інформації, а потім уже починають операцію [10]. 

Схема аналізу інформації (фактів, даних, власних припущень): 

1. Оцінити (за ступенем достовірності, важливості, таємності, 

відповідності іншим даним, можливостей використання). 

2. Інтерпретувати (у порівняння з іншими даними та внутрішньою 

інтуїцією, виявлення місця серед інших фактів). 

3. Визначити, чи потрібна додаткова інформація і яка, якщо потрібна. 

4. Ефективно використати (врахувати при плануванні заходів, 

передати кому слід, притримати до певного часу тощо). 

Джерела потенційно важливої інформації і різноманітні засоби її 

використання настільки численні, що наявність плану збирання інформації 

цілком необхідна для успішного функціонування системи. План збирання 

розвідувальної інформації співвідносить потребу в інформації з її потенційними 

джерелами таким чином, щоб уточнити і обмежити процес відбору інформації. 

Огляд джерел інформації, що наводяться як приклад, переконує в тому, що с 
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можливість отримати необхідну для керівництва установи інформацію про 

конкурентів та оточення, не порушуючи при цьому юридичних і етичних норм. 

Наведені джерела багатьом відомі але досвід вчить, що ніхто ними не 

користується у повному обсязі. Перелік джерел інформації, який можна 

доповнювати в залежності від потреб установи і її специфіки, такий: 

1. Торгівельні представники на місцях. Відповідно до численних 

контактів з клієнтами та іншими особами, які мають відношення до цього, - 

вони є одним з найкращих джерел інформації. 

Але до них потрібно ставитись зважено, оскільки вони можуть бути 

носіями напівправди, або взагалі дезінформації, особливо що стосується якості 

і цін, їх відомості необхідно перепровіряти через інші джерела. 

2. Постачальники мають можливість відвідувати різні підприємства, 

достатньо говіркі, оскільки вбачають в цьому засіб самореклами. 

3. Керівники вищої ланки. Мають можливість здійснювати контакти з 

колегами в різноманітних галузях промисловості, їх контакти дають уявлення 

про те, що робить конкурент. 

4. Підрозділи досліджень і розроблень. Наукові працівники та 

конструктори слідкують за технічними досягненнями та винаходами у своїй 

галузі, їх контакти з фахівцями і увага до технічних публікацій формує 

достатнє, уявлення про виробничу діяльність конкурентів. 

5. Консультанти і експерти. Незалежні експерти або фахівці, які не 

належать до служб установ, продають свої знання у формі порад і спеціальних 

розроблень; 

6. Ярмарки, салони і конференції. Ці демонстрації  дозволяють 

встановлювати контакти з клієнтами, конкурентами і т.п., а також вивчати 

різноманітну продукцію, яка представляється на ринок, в т. ч. конкурентами; 

7. Банки. В основному їх відомості розрізнені, але вони знають, що 

порадити своїм клієнтам. 

8. Широкі публікації. Місцева, національна, міжнародна преса. 

9. Професійні асоціації. Участь в асоціаціях дає можливість нав’язливо 
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спілкуватись з персоналом підприємств-конкурентів. 

10. Урядові джерела. Всі нормативні акти і вимоги керівництва майже 

для всіх видів промисловості, комерційної фінансової діяльності 

підприємств(вони зібрані в архівах і в більшості своїй є орієнтуючою 

інформацією). 

11.  Збори акціонерів. Власники акцій мають право задавати дуже гострі 

запитання і за деяких умов вимагати, щоб відповіді на питання були 

підготовлені заздалегідь та розповсюджені серед акціонерів. 

12. Іншими джерелами можуть бути: технічні журнали, внутрішній 

друкований орган конкурента, колишній працівник конкурента, опубліковані 

анти монопольні дані, рекламні проспекти і література, плітки персоналу, 

плітки одного конкурента про іншого, статті і доповіді, які надаються науковій 

громадськості, плітки про конкурента, які виходять від постачальників, 

відомості від торговців і збутових організацій [5]. 

 

1.2 Історія промислового шпигунства 

 

Починаючи з давніх часів, історія шпигунства нараховує безліч 

прикладів у різних сферах промисловості. Наприклад, у стародавньому світі 

дуже високо цінувався шовк, єдиним постачальником  якого був Китай. Звісно, 

що монополія на його виробництво суворо охоронялася. Це дозволяло Китаю 

протягом тривалого періоду не лише залишатися монополістом на ринку 

шовку, але й отримати високі ціни при його обмеженому продажі. 

Однак згодом ситуація все таки змінилась. Початок цьому поклав візит 

перських ченців до римського імператора Юстіана. Вони розкрили секрет 

виробництва шовку, переконали імператора, що не лише китайський клімат 

підходить для вирощування необхідної шовковиці, і за щедру винагороду 

успішно вивезли контрабандою з Китаю до Риму шовковичних хробаків. 

Завдяки чому Юстіану вдалося примножити свої багатства, а Китай втратив 

величезні прибутки у зовнішній торгівлі. 
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Іншим, не менш цікавим прикладом, є випадок з історії текстильної 

промисловості. Відомо, що ранні американські колоністи залежали від Англії в 

отриманні фабричних товарів, проте ціни на них (особливо на текстильні 

вироби) були, на думку американців, непомірно високими. Англія 

контролювала ринок і наклала заборону на еміграцію фахівців з виробництва 

текстилю до Нового Світу, а також заборонила експорт фабричного обладнання 

і його креслень до колоній. Становище здавалось безнадійним, аж поки за 

справу не взявся Самуель Слейтер, який заснував текстильну фабрику (вона 

носить тепер його ім’я) у Покеті, шт. Род-Айленд. Саме з ним пов’язують 

американську промислову революцію, датуючи її 1789 роком. Будучи 

підмайстром в Англії, він запам’ятав креслення ткацьких верстатів, після чого 

зумів покинути країну й дістатися до колоній, де використав свої  знання для 

руйнування монополії й одержання прибутку.  

Захоплююча історія пов’язана з каучуком, монополією на виробництво 

якого до початку XX ст. володіла тільки Бразилія. Економіка цієї країни 

великою мірою залежала від каучукової промисловості, що забезпечувала 

певний рівень національного процвітання й повну зайнятість. Звісно, що багато 

країн не могли з цим змиритись й були зацікавлені в ліквідації бразильської 

монополії. Вони прагнули отримати в перспективі свої економічні вигоди, 

оскільки застосування каучуку безперервно зростало. Завдяки шпигунським 

діям однієї з англійських фірм,кілька рослин вдалось нелегально вивезти з 

Бразилії до Англії (незважаючи на найсуворішу заборону бразильського уряду 

на експорт куаучуконосів). А далі - справа техніки. Після вивчення 

можливостей вирощування каучуку в різних умовах, англійські садівники 

порекомендували для цього клімат Малайї, що входила до складу Британської 

імперії. Незабаром малайський каучук значно потіснив бразильський на 

світовому ринку, у результаті чого економіка Бразилії почала занепадати. 

Натомість Велика Британія успішно користувалась плодами продажу каучуку 

аж до Другої світової війни, коли Японія захопила Малайю і були знайдені 

замінники каучуку [4]. 



11 
 

1.3 Промислове шпигунство – сучасна економічна зброя 

 

Історія протистояння двох світових систем – капіталізму й соціалізму – 

наповнена різними подіями й фактами промислового шпигунства як з одного, 

так і з іншого боку. Відповідно до доповідей ФБР, у 70-ті роки  - початок 80-х 

рр. XX ст. значна кількість технологічних секретів американських корпорацій 

надходила нелегальними каналами до Радянського Союзу. Керівництво ЦРУ 

характеризувало згодом цю проблему як різкий витік американських 

технологічних таємниць. Існує інформація про те, що з кінця 70-х років 

Радянський Союз одержав на заході більше 30 тис. одиниць удосконаленого 

устаткування й близько 400 тисяч документів. За західними оцінками, лише два 

міністерства – оборонної та авіапромисловості – завдяки отриманій розвідкою 

інформації змогли заощадити у період  з 1976 до 1980 роки 6,5 млрд франків, 

що було еквівалентно річній праці 100 тис. наукових співробітників. 

Яскравим прикладом шпигунства є справа представника польської 

торгівельної компанії, що проживав у Каліфорнії. У грудні 1981 р. він був 

засуджений до довічного ув’язнення за скуповування секретної оборонної 

інформації. Цей глибоко замаскований агент використовував торгівельну 

компанію «Поламко» як прикриття для своєї шпигунської діяльності. Йому 

вдалося завербувати інженера фірми «Хьюз», використовуючи його жадібність. 

Цей інженер, Уїльям Белл, передав декілька військових секретів, що коштували 

мільйон доларів, включаючи такі системи зброї, як протитанкові ракети, 

радіолокаційна станція винищувача F-15, технологія «стелс» бомбардувальника 

B-1. 

Швейцарське федеральне міністерство юстиції заявило в 1982 р., що 

починаючи з 1948 р. було зареєстровано 240 випадків шпигунства, у тому числі 

й промислового. У двох третинах випадків були замішані агенти Радянського 

Союзу або його прибічників. 

Натомість на території СРСР дії американських та інших іноземних 

спецслужб були надто засекречені, тому збір інформації, як правило, 



12 
 

проводився з використанням відкрити джерел (у тому числі і преси), а також 

спеціальних технічних пристроїв. Так, у середині 60-х років минулого століття 

шляхом аналізу періодичної радянської друкованої продукції (насамперед, 

московської) американські спецслужби намагалися одержати дані про розробку 

радянськими науково-дослідними інститутами фунгіцидів – препаратів, що 

додаються в авіаційне або ракетне паливо для знищення бактерій які 

призводять до засмічення приладів і корозії ємностей. Тоді ж їхню увагу 

привертала друкована продукція, яка висвітлювала питання сучасної системи 

цивільної оборони СРСР. 

Наприкінці 70-х – початку 80-х років помітно посилився інтерес 

американських військових розвідників до вивчення певних відкритих джерел. 

Це було пов’язано з відродженням у США програми будівництва 

спроектованого компанією «Рокуеллінтернешнл» бомбардувальника B-1, 

здатного нести водневі бомби. Таким шляхом вони розраховували одержати 

будь які про засоби протиповітряної оборони СРСР, які могли бути використані 

як надійний заслін від удару цих літаків по об’єктах у радянському тилу.  

Також увагу американської розвідки привернули статистичні дані, що 

публікувались в радянській пресі, про населення 95 міст СРСР. На їх підставі 

фахівцями Принстонського університету було проведене спеціальне 

дослідження з метою оцінки ефективності дій атомних підводних човнів  з 

ракетами типу «Поларіс» на борту. Найбільші міста Радянського союзу були 

розділені на дев’ять груп залежно від стратегічної важливості й географічного 

розташування. Головним параметром військово-економічних можливстей для 

дослідників була обрана кількість населення кожного міста, оскільки, на думку 

американських фахівців, вона характеризувала собою наявність у ньому 

стратегічних запасів, значення його як транспортного вузлу, кількість 

промислових підприємств, кількість робочої сили, тощо [4]. 

  



13 
 

Розділ 2. Специфіка отримання інформації як елемента інформаційного 

забезпечення прийняття управлінського рішення 

2.1.Обґрунтування необхідності отримання інформації 

 

Практика ведення бізнесу в Україні свідчить про те, що поряд з 

комерційними структурами, які сумлінно виконують приписи Цивільного та 

Кримінального кодексів, існує ряд інших структур (від шахрайських до 

відверто кримінальних). Окрім цього, потрібно враховувати, що ще вчора 

абсолютно надійний партнер сьогодні може стати неплатоспроможним з 

причин, від нього не залежних. Ці та ще багато інших факторів у сукупності 

роблять комерційні відносини «зоною підвищеного ризику». З метою виходу з 

цієї зони та зниження ризиків підприємницької діяльності вітчизняні 

бізнесмени прагнуть отримувати якомога більше орієнтуючої інформації.  

З проблемами надійного інформаційного забезпечення в тій чи іншій мірі 

стикаються більшість компаній незалежно від їх розмірів та сфери діяльності. 

При чому не тільки страх бути ошуканим викликає потребу в своєчасному 

забезпеченні інформацією. Для бізнесменів комерційну цінність становлять 

передусім інформація про інтелектуальну власність підприємств (винаходи, 

конструкторські та технічні рішення тощо), відомості, що характеризують 

умови угод (розрахункові ціни та обґрунтування угод, кінцева ціна товарів та 

послуг, розміри знижок, що надаються, кредитні умови, умови платежів тощо). 

Отримання певної інформації спрямоване на забезпечення переваги однієї зі 

сторін у боротьбі за отримання найбільш високого прибутку. 

Інформаційний простір складає інформація відкрита (офіційна), закрита 

(яка є державною та комерційною таємницею) та слухова (неофіційна, усна). 

Використання усіх видів інформації з метою зменшення комерційних ризиків 

обумовлюється діючим законодавством, практикою, що склалася, та 

особливостями тієї чи іншої форми діяльності підприємства. 

Використання кожного з видів інформації має певні особливості. 

Наприклад, при використанні відкритої (офіційної) інформації можна отримати 
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відомості про: 

 особливості балансу політичних сил у регіоні чи сфері діяльності 

(яка вас цікавить); 

 результати чи прогнозування виборів місцевої адміністрації (що 

теж важливо для бізнесу); 

 лобіювання інтересів регіону чи галузі в уряді (від цього залежить 

платоспроможність населення – тобто ваш бізнес); 

 співвідношення сфер впливу місцевих, національних та 

транснаціональних фінансово-промислових груп в регіоні чи галузі (наприклад, 

отримавши певну інформацію, ви не будете будувати в Запоріжжі 

автомобільний завод); 

 методи та засоби, які використовують у конкурентній боротьбі 

впливові сили в регіоні чи сфері підприємництва (наприклад, вивчаючи 

кримінальну хроніку. Можна визначити, що осіб, які займаються 

енергоресурсами, «здають» державним органам, а які займаються 

алкогольними напоями – тихо вбивають); 

 оцінку кримінальної ситуації в регіоні чи галузі (в тому числі аналіз 

випадків зазіхань на власну безпеку підприємців та банкірів); 

 аналіз наявності та діяльності кримінальних угрупувань; 

 аналіз діяльності правоохоронних органів щодо припинення 

діяльності кримінальних угрупувань; 

 аналіз ступеня участі кримінального капіталу у фінансово-

господарчій діяльності регіону чи галузі господарства; 

 аналіз корумпованості регіональної та галузевої адміністрації; 

 інші відомості; 

Якщо цю інформацію можна використати як орієнтуючу, то інші види 

інформації є сенс використовувати для більш детального аналізу, залучаючи до 

цього спеціалістів в різних галузях. Аудитори можуть проаналізувати офіційні 

(чи не офіційні) фінансові документи. Економісти та спеціалісти щодо безпеки 
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зможуть оцінити успішність фінансової діяльності, професійні навички, 

стабільність кадрового складу, наявність економічної залежності чи 

кримінальних зв’язків.  

Системні аналітики, що добре знають сферу діяльності чи регіон, 

зможуть узагальнити чи проаналізувати отриману інформацію стосовно 

конкретних умов діяльності, врахують вплив діючих в районі дочірніх 

підприємств та філій конкурентів. 

Для системи ділової розвідки інформація може надходити з різних 

джерел, як державних, так і приватних. Хто не знайомий з основами цієї 

діяльності вважає, що найцінніша інформація видобувається з таємних джерел. 

Насправді, значна частина розвідувальної діяльності пов’язана з використанням 

опублікованих відомостей. Значна увага, відповідно, повинна концентруватись 

на організованому вивченні офіційно доступних джерел інформації.  

Більшість інформації, яку концентрує служба безпеки, може надходити 

звичайним шляхом з численних публікацій про діловий світ в засобах масової 

інформації, промислових журналах, газетах, урядових виданнях, учбових 

посібниках або наукових працях, а також з постійного неформального потоку 

відомостей від менеджерів зі збуту. Навіть якщо багато відомостей можна 

отримати, наприклад, шляхом комп’ютеризованого пошуку та пошуків у 

технічних бібліотеках, процес розвідки може бути дуже продуктивним і на 

найнижчому рівні організації. Цінним постачальником інформації може бути 

простий менеджер зі збуту, якому доручили відвідати конкуруючу організацію, 

провести огляд і доповісти про свої спостереження керівництву. Співробітник, 

що займається вирізками з газет з тієї місцевості, де розташовані підприємства 

конкурента, також виконує важливу розвідувальну роботу. 

Накопичення даних приймає форму безперервного потоку базових даних 

для тотальної розвідки, або для ознайомлення з факторами і силами, які діють у 

конкуруючих фірмах, і збирання особливих відомостей з метою заповнення 

інформаційних прогалин у розвідувальних даних, або для відповіді на 

спеціальний запит про конкурента від конкретного споживача інформації. 
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Фаза накопичення інформації включає формування напрямків діяльності. 

підготовки плану збирання даних з визначенням мети і завдань, ознайомлення 

та інструктування осіб чи підрозділів, які несуть відповідальність за його 

практичне здійснення 

На першій стадії збирання інформації ініціатива, зазвичай, належить 

службі безпеки, яка керується особистим аналізом планових документів 

установи або спеціальним проханням «споживача». Служба визначає напрямки 

своєї діяльності на підставі потреби фірми, а також спеціальних вказівок, які 

містяться в планах цієї установи. Ця служба повинна бути проінформована про 

будь-які зміни в плануванні, особливо якщо змінюється мета і завдання 

установи, отримувати відомості про нові напрямки або можливі нові завдання 

фірми, що має значення для збирання адекватної і важливої інформації. 

З метою отримання, аналізу, перевірки чи визначення можливостей 

використання інформації створюється група, що складається з осіб, які: 

 здобувають інформацію у підрозділах власної комерційної 

структури; 

 здобувають інформацію з джерел в сторонніх організаціях; 

 аналізують, обробляють, накопичують, систематизують ін- О 

формацію. 

Але не тільки ці особи займаються діловою розвідкою. Широка Всебічна 

система ділової розвідки вимагає участі багатьох підрозділів комерційної 

установи: 

 відділ фінансів. Вивчає матеріали щодо державних і комерційних 

установ, що відають цінними паперами. Забезпечує постійний фінансовий 

аналіз конкурентів; 

 відділ маркетингу. Забезпечує оцінку ринкових сил, що впливають 

на поведінку оточення і конкурентів; 

 відділ роботи з персоналом (відділ кадрів), проводить співбесіди з 

тими, хто приймається на роботу і раніше мав справу з конкурентами, 

підтримує контакти з центрами працевлаштування; 
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 виробничий відділ. Підтримує контакти з постачальниками 

обладнання  і транспортними організаціями; 

 відділ постачання. Відвідує біржі і підприємства, підтримує 

контакти з постачальниками сировини. 

 технічний відділ. Визначає собівартість продукції і слідкує за 

технічною літературою; 

 відділ досліджень. Слідкує за патентами і результатами 

лабораторних досліджень; 

 адміністрація підприємства (установи, фірми). Підтримує контакти 

з керівниками у своїй галузі (уникаючи розмов щодо цін/видатків), підтримує 

зв’язки з пресою, асоціаціями, консультантами наукових і промислових сфер. 

Таким чином, не можна покладати повну відповідальність за збирання 

розвідувальних відомостей тільки на керівника служби безпеки. Це 

навантаження повинно бути розподілено по всьому підприємству, і при цьому 

досягається очевидна перевага: створюється всеохоплююча система, яка значно 

переважає можливості служби із декількох чоловік. 

Головне питання полягає в тому, чи є інформація в достатній мірі 

достовірною і чи дозволяє вона прийняти оптимальне рішення (тобто чи є вона 

достатньою). Зібрані відомості не є інформацією до того часу, поки вони не 

проаналізовані і не оцінені кваліфікованими експертами (в невідкладних 

випадках інформацію можна передавати особам, які приймають рішення, без 

вивчення експертами, але найбільшу цінність, для тих хто приймає рішення, 

має опрацьована інформація).  

Від професійної приналежності аналітика в більшості залежить і якість 

оцінки інформації. У комерційних структурах це означає, що найбільш 

придатна до цього особа, яка має знання у відповідній функціональній галузі 

(виробництво, маркетинг, фінанси, дослідження та розробки і т.п.). Аналіз і 

оцінка інформації може здійснюватись декількома особами, об’єднаними в 

робочу групу, представниками (фахівцями) різних функціональних підрозділів 

установи. Але, в будь-якому випадку, необхідно створювати центр оброблення 
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інформації (для початку для цього достатньо однієї людини). Ця людина 

підпорядковується керівнику або власнику комерційної структури і, по суті, 

керує діловою розвідкою. 

Не зважаючи на те, що система базується на офіційних джерелах, не 

завжди легко встановити, чи є отримана інформація правдивою. надійною або 

неправдивою. Можливі два критерії, за якими можна стверджувати про 

точність інформації: надійність джерела і самої інформації, на сьогодні існує 

багато методик оцінки надійності інформації. Одним з найважливіших питань 

розроблення системи ділової розвідки є її підпорядкованість. Яке місце вона 

повинна займати в організаційних ієрархії і як вона повинна бути організована? 

Відповідь на це питання залежить від вимог до цієї системи і в свою чергу 

визначає план діяльності. Якщо вже дія ефективна система маркетингової 

інформації, служба розвідки може увійти до її складу [5]. 

 

2.2.Отримання, оцінка та аналіз інформації 

 

Що стосується безпосередніх носіїв інформації, то ними можуть бути: 

1. Особи – носії інформації. 

2. Зафіксовані матеріали. 

3. Засоби проводового чи безпроводовогозвязку (телефони, телефакси, 

радіостанції, сотові телефони, пейджинговий зв'язок тощо). 

4. Електронні системи оброблення інформації (комп’ютери, 

електронні друкарські пристрої тощо). 

5. Фактори, що відстежуються (поведінка, розмови, результати впливу 

діями тощо). 

Незалежно від того, з якого джерела ви отримали інформацію, воно 

стане корисною лише після того, як всі відомості піддадуться необхідному 

аналізу і точному тлумаченню. Причина багатьох ділових невдач полягає не в 

ігноруванні інформації, а в її помилковому аналізі. 
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До засобів отримання таємниць належать різні технічні системи. Якщо в 

Україні основними власниками розвідувальних технічних засобів є спеціальні 

державні органи (служби), то на Заході вони перебувають у користуванні 

приватних осіб. Це дає змогу підприємцям широко використовувати засоби 

електронної розвідки для отримання необхідної інформації, зняття її з 

телефонних переговорів, ЕОМ, приміщень, 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 - 

записаний на магнітофон, п'ятий - знятий кінокамерою і т.д. Іноді 

використовують 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 віконних рам, що 

ослабляють на 110 дБ проникнення електромагнітних випромінювань у певних 

діапазонах [9]. 

Відомості, як правило, оцінюються за достовірністю, значимістю, 

узгодженістю, повнотою, можливістю використання.  

Будь яка інформація, що надходить ззовні, характеризується 

відповідним ступенем достовірності, що залежить від ступеня надійності 

джерела і того, звідки надійшла така інформація до джерела. 

Слід враховувати, що надана вам інформації може бути: підсунута 

джерелу як дезінформація, перекручена нам  навмисно, змінена (навмисне чи 

ненавмисне) під час її передавання.  

Для успішної боротьби з вірогідною дезінформацією потрібно: 

 розрізняти факти і думки; 

 розуміти, чи здатен інформатор за характером своєї діяльності мати 

доступ до повідомлених фактів; 
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 враховувати суб’єктивні (самовпевненість, фантазійність) 

характеристики джерела і його передбачуване відношення до виданого 

повідомлення; 

 використовувати додаткові канали інформації; 

 виключати всі зайві проміжні ланки; 

 пам’ятати, що особливо легко сприймається та інформація, яку ви 

передбачаєте чи хочете почути. 

Користь від наявних матеріалів різко росте, якщо виявлені їх значення 

(бо істина розкривається не через вихідні дані, а через їх точне тлумачення), 

тому що конкретний факт можна встановити лише у сукупності з іншими 

фактами. 

Система ділової розвідки повинна підказувати керівнику, коли слід вжити 

тих чи інших заходів, і вказувати, як краще зробити. Якщо система просто 

безперервно видає потоки звітів, то ініціатива в прийнятті рішень повністю 

віддається керівникові, йому доводиться просіювати велику кількість 

відомостей, для того, щоб оцінити надійність і корисність інформації. З метою 

звільнення керівника від цієї роботи система ділової розвідки повинна бути 

зорієнтована на виняткові ситуації, тобто, крім безперервного потоку важливої 

інформації, вона повинна забезпечувати сигнали про необхідність дії [5]. 

Кіберзагрози досить стрімко піднімаються в рейтингу загроз бізнесу 

(табл. 1). Так, у 2014 р. лише 12 % фірм зазначали цей ризи, тоді як у 2019 р. він 

є другим за важливістю ризиком для підприємств і відмічається уже 37% фірм 

(першим є ризик збоїв у виробництві – 38%). П'ять років тому, за оцінками 

експертів [16], вони знаходилися лише на 15-му місці. Такі загрози, як 

порушення даних, хакерські атаки або ж збої у виробництві внаслідок кібер-

інциденту підтверджують, що це головний ризик для бізнесу в 11 

досліджуваних країнах, а також на Американському континенті, і другий за 

значимістю ризик в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Він також є 

самим недооціненим ризиком в довгостроковій перспективі.  
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Таблиця 1 

Найбільші ризики і загрози бізнесу 

Вид ризику (загроза) 
Рейтинг, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.  2019 р. 

Збої у виробництві 43 46 38 37 42 37 

Кіберзагрози 12 17 28 30 40 37 

Техногенні аварії 24 27 16 16 20 28 

Репутаційні ризики 15 16 18 13 13 23 

Технологічні зміни 10   12 15 19 

 

Нещодавні інциденти, пов'язані з появою програм-вимагачів WannaCry і 

Petya, призвели до значних збитків великого числа компаній. Інша програма-

вимагач Mirai і масштабна розподілена атака типу «відмова в обслуговуванні» 

(DDoS) на ключові інтернет-платформи і сервіси в Європі і Північній Америці 

наприкінці 2016 року вписуються у зростаючу тенденцію – появу “кібер-

ураганів”. Хакери можуть вплинути на функціонування великої кількості 

підприємств, вибравши в якості мети, наприклад, загальні елементи інтернет-

інфраструктури, від яких вони залежать. Ця тенденція, швидше за все, 

збережеться і в подальшому. Заходи щодо захисту даних знову повернулися в 

центр уваги після масштабних порушень в США. Вступ в силу Загального 

регламенту щодо захисту даних (GDPR) по всій Європі в травні 2018 року 

зробить перевірки ще більш ретельними. 

Дані Барометра ризиків Allianz показують, що стурбованість кібер-

загрозами серед компаній сегмента малого та середнього бізнесу зростає. 

Зокрема, для невеликих компаній цей ризик перемістився з шостого на друге 

місце, а для середніх компаній – з третього на перше місце рейтингу [16]. 

Найбільш високі місця в рейтингу загроз кібер-інциденти займають серед 

компаній сегмента Розваги і Медіа, компаній, що надають фінансові послуги, а 

також компаній, що відносяться до сегменту технологій і телекомунікації. 
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Розділ 3. Механізми захисту від економічного шпіонажу 

3.1 Захист інформації від промислового шпигунства 

 

Правова база, яка регулює інформаційну діяльність в Україні, давно не 

відповідає реаліям часу. Це підтверджують і висновки експертів Ради Європи 

та ОБСЄ за результатами аналізу українського законодавства у сфері ЗМІ. 

Аналізуючи, зокрема. Закон України «Про інформацію», експерти звернули 

увагу на його складну конструкцію та перевантаженість нормами [12]. 

Варто зазначити, що закон справді вже не відповідає основним базовим 

принципам демократії щодо права громадянина на свободу слова та права на 

свободу інформації. У зв'язку з ним погрібний комплексний аналіз усього за-

конодавства щодо інформаційного простору України й ухвалення одного ба-

зового документа, який окреслить основи державної політики в інформаційній 

сфері та регулюватиме її інформаційну безпеку. Назріла проблема створення 

Доктрини інформаційної безпеки України. 

Але найголовніша проблема сьогодні полягає в тому, що у вітчизняному 

законодавстві не визначено, до чого саме може бути доступ і чиї саме ресурси 

мають бути відкритими; де межа промислового шпигунства і конкурентної 

розвідки; які аспекти економічної розвідки с легітимними. 

Останнім часом перед промисловістю особливо гостро постала загроза 

промислового шпигунства. Промислові шпигуни зазвичай застосовують старі 

методи збирання інформації. Клієнту традиційному шпигунстві - це держава, а 

в промисловому - конкурент. Клієнт визначає потреби в інформації, її напрямки 

га сфери, встановлює терміни вирішення завдань і надає фінансові ресурси. 

Шпигунство або інакше розвідка - це професійна діяльність з метою 

одержання інформації, то надає одержувачеві істотні переваги в політиці, 

економіці та інших сферах діяльності - явище настільки ж давнє, як і сама ци-

вілізація. Слід погодитися з твердженням З.Б. Живко, що «шпигунство при-

пускає передачу, викрадання або збирання відомостей, складових державної чи 

військової таємниці, тому промисловим шпигунством мають займатися 
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відповідні органи, уповноважені на це державою. Необхідно відзначити, що 

розвідка і шпигунство - схожі поняття лише в слов'янських мовах, а business 

intelligence і industrial espionage – абсолютно не ідентичні речі. 

Згідно з моделлю (рис. 1), якщо якась ланка випадає із взаємозв'язаного 

ланцюга, то промислове шпигунство не досягає своєї мети. 

 

Рис. 1 Модель промислового шпигунства 

 

Вагомою фігурою в промисловому шпигунстві є працівник, який має 

доступ до комерційної таємниці. Тому розвідка талантів - ключовий елемент 

будь-якої мережі шпигунства. Розвідка талантів — це особливе мистецтво про-

ведення глибоких досліджень, терплячого спостереження, аналізу й витримки. 

Відомі різні способи вербування агентів. Тут надзвичайно важливо правильно 

визначити місце здійснення проникнення, а потім підібрати належні 

кандидатури для такого проникнення. Вивчення способу життя людини до-

зволяє виявити сильні й слабкі сторони її характеру, і саме ці знання будуть 

використані для роботи з нею в подальшому. Звісно, що особа, яка дала добро-

вільну згоду на співробітництво, коштує десяти осіб, які згодились на співро-

бітництво підтиском. У бізнесі такою людиною зазвичай буває незадоволення 

працівник, який вважає себе недооціненим з боку керівництва чи проігноро-

ваним. В сьогоднішній ситуації вербувати таких людей полегшують невисока 

Отримання 

вигоди 

Використання 

інформації 

Таємне добування 

інформації 

Аналіз інформації Збір інформації  

Промислове шпигунство 
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платня, ерозія лояльності, втрата стабільності, невдала кар'єра, відсутність за-

доволення від роботи, погані умови праці тощо. 

Сучасне промислове шпигунство - не свідоме пошкодження 

промислового обладнання, інформаційних систем, психологічний тиск на 

співробітників з метою дестабілізації діяльності конкурента. В наших умовах - 

це спроба деяких фірм стати абсолютними монополістами в місті чи регіоні. 

Для цього застосовуються підкуп, залякування, шантаж співробітників, 

переманювання грамотних спеціалістів від конкурентів, крадіжку баз даних і 

описів технологічних процесів. 

З біблійних часів і до нашого «цифрового» століття в розвідці існують 

чітко визначені принципи, які є незмінними. Серед них - зв'язок між збиранням 

розвідувальних даних і захистом своєї власної конфіденційної інформації. 

Суть розвідки полягає в організації та проведення заходів, спрямованих 

на збирання необхідної для успішного розвитку діяльності і комерційної 

структури інформації,у її грамотному опрацюванні й точних висновках про 

можливості й задуми конкурентів та інших фізичних осіб. Така розвідка 

охоплює зазвичай три площини діяльності: організацію розвідки, добування 

розвідувальної інформації, її опрацювання. Усі ці елементи жорстко 

взаємозалежні й виключення одного з них призводить до повного припинення 

функціонування всієї системи, тобто діє система ланцюгового взаємозв'язку. 

При цьому треба завжди пам'ятати: конкурентна розвідка здійснюється з суто 

легальних позицій, відкритими методами з відкритих джерел і в межах чинного 

правового поля. 

Мета розвідувальної діяльності - виконання двох умов: недопущення 

появи несприятливих чинників для діяльності комерційної структури й забезпе-

чення ефективного розвитку бізнесу в усіх Сферах, регіонах і напрямках у яких 

представлено інтереси цієї структури. А процес безпосереднього виконання 

конкретних завдань, технології тощо у кожному конкретному випадку 

настільки індивідуальні, що їх можна розглядати як своєрідне інформаційно-

аналітичне мистецтво. Промислове шпигунство щодо бізнесу – це різновид 
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економічного шпигунства, якому властиве звуження масштабів завдань з 

одержання інформації, що цікавить, від державного – до масштабу однієї або 

декількох фірм конкурентів. Отже, для бізнесу промислове шпигунство – лише 

спосіб конкурентної боротьби. 

Аналізуючи способи та методи добування інформації, складається 

враження, що промисловість лише зовсім недавно стала по-справжньому 

усвідомлювати небезпеку, приховану в Інтернет, мобільному зв’язку, 

телефонних та комп’ютерних мережах. Останні дослідження свідчать, що 

злочинці успішно застосовують радіозасоби миттєвої пакетної передачі даних, 

використовуючи системи зашифрованої передачі, а бізнесмени, політики й 

правоохоронці ведуть переговори відкритим текстом незахищеними мережами 

зв’язку.  

Дія перехоплення і реєстрації акустичної інформації існує величезний 

арсенал різноманітних засобів: мікрофони, електронні стетоскопи, радіо-

мікрофони («радіозакладки»), лазерні мікрофони, апарати магнітного запису 

Непомітне підкидання радіопередавальних (часто закамуфльованих) 

пристроїв - досить поширений спосіб добування інформації. Такі предмети 

протягом декількох годин або декількох днів, поки не «сяде» елемент 

живлення, «всмоктують» всю озвучену в приміщенні інформацію. А якщо в 

зловмисників є бажання якомога довше «попрацювати» на «ворожій» території, 

то вони підключають «вухо» стаціонарно до електромережі; тоді 

підслуховувальний пристрій працюватиме доти, доки його не знайдуть. 

В Україні понад 20 підприємств мають ліцензію на розроблення й 

виготовлення підслуховувальних закладних пристроїв (закладок). Ці 

підприємства, як і підприємства, що випускають зброю, перебувають під 

державним контролем, підпадаючи під дію закону про ліцензування. 

Саме під економічною розвідкою розуміють сукупність заходів, які 

організовуються та проводяться державними та приватними структурами 

країни з метою добування, збору та вивчення розвідувальних відомостей з 

економічних та військово-технічних питань. Конкурентна розвідка є похідною 
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від економічної, це більш звужений аспект ділової розвідки. 

Без чіткого юридичного визначення цих наріжних положень 

інформаційної безпеки говорити про повноцінну безпеку України як держави 

досить складно, адже ми живемо у столітті інформаційних технологій, 

глобальної інформатизації. 

Усе це разом актуалізує необхідність розроблення і ухвалення в Україні 

єдиної Доктрини (або Кодексу) інформаційної безпеки, що законодавчо 

закріпила б основні пріоритети держави в цій сфері [6]. 

 

3.2 Оперативно-правове регулювання промислового шпигунства 

 

Зовнішньою (матеріальною) ознакою віднесення документа, виробу або 

іншого матеріального носія інформації до предметів, що містять відомості, які 

становлять державну таємницю, є наданий йому гриф секретності – реквізит 

матеріального носія таємної інформації, який засвідчує ступінь її секретності. 

Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці за 

ступенями секретності «особливої важливості», «цілком таємно» та «таємно» 

лише за умови, що вони належать чотирьох категорій і їх розголошення 

завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України. 

Проте передача або збирання з метою передачі іноземній державі, 

іноземній організації або їх представникам відомостей, що є міждержавними 

секретами, але, при цьому не становлять державної таємниці України, не 

створюють підстав для кваліфікації цих дій як шпигунство. 

Шпигунство, вчинене шляхом незаконного втручання в роботу 

автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи 

комп’ютерних мереж, потребує додаткової кваліфікації за ст. 361 – незаконне 

втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх 

систем чи комп’ютерних мереж, що призвело до перекручення чи зниження 

комп’ютерної інформації або носіїв такої інформації, а також розповсюдження 

комп’ютерного вірусу шляхом застосування програмних і технічних засобі, 



27 
 

призначених для незаконного проникнення в ці машини, системи чи 

комп’ютерні мережі і здатних причинити перекручення або знищення 

комп’ютерної інформації чи носіїв такої інформації [7]. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» неправомірним збиранням комерційної інформації вважається 

збирання протиправним способом відомостей, що становлять відповідно до 

законодавства України комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло 

завдати шкоди суб’єкту господарювання  [13]. 

Необхідно відзначити, що збір інформації про конкурента може бути 

здійснений і легальними способами за допомогою відкритих реєстрів, 

доступної публічної інформації. Якщо говорити про термін «промислове 

шпигунство», то в такому випадку мова йде про збір інформації саме 

незаконними методами. 

Промислове шпигунство може здійснюватися різними шляхами: 

прослуховування розмов, перехоплення комп’ютерної інформації, прихована 

фото- та відеозйомка, підкуп працівника і т. п. 

При підозрі на найменші загрози витоку інформації реагувати бажано 

дуже оперативно. 

Звичайно ж, в першу чергу при підозрі витоку інформації будь-яким 

шляхом необхідно встановити джерело такого витоку, якщо це технічно 

можливо. У будь-якому випадку, важливо розуміти, яким чином стався такий 

витік: через співробітників чи через засоби зв’язку. 

У разі розуміння або підозри, що витік (крадіжка) інформації стався з 

вини співробітника, необхідно вжити заходів щодо тимчасового відсторонення 

такого(-их) співробітника(-ів) і щодо проведення внутрішнього розслідування. 

Для виявлення того (тих) співробітника(-ів), хто може бути винен у 

витоку, необхідно визначити коло осіб, яким була доступна така інформація і 

кому вона була передана. 

Якщо витік (крадіжка) інформації може загрожувати інтересам третіх 

осіб, необхідно в терміновому порядку сповістити таких осіб, бажано в 
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письмовому вигляді. Це дозволить тим, чиї інтереси можуть постраждати в 

результаті такого витоку, також вчасно розробити механізм захисту і вчасно 

вжити необхідних заходів. 

Можливим способом реагування на промислове шпигунство є також 

звернення із заявою до правоохоронних органів. 

Судова практика щодо переслідування винних у зборі та розголошення 

інформації, що становить комерційну таємницю, досить слабка в Україні, з 

огляду на той факт, що часто визначити розмір збитку від витоку інформації 

досить непросто. 

Необхідно відзначити, що кримінальна відповідальність за незаконне 

збирання та умисне розголошення без згоди власника інформації, що становить 

комерційну таємницю, настає тільки в тому випадку, якщо такий збір та 

розголошення завдало істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності (ст. ст. 

231, 232 Кримінального кодексу України) [14]. 

Однак кримінальна відповідальність без обов’язкової умови заподіяння 

шкоди передбачена за несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку і 

за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. 

Також у випадку встановлення факту незаконного збирання інформації, 

що становить комерційну таємницю, можна звернутися до Антимонопольного 

комітету України. У цьому випадку в Комітет необхідно буде надати докази 

того, що збір такої інформації здійснювався незаконними методами. Однак в 

результаті розгляду справи щодо порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції Комітет може тільки накласти штраф, а для 

відшкодування завданих збитків необхідно звертатися до суду. 

Нормативними актами, що регламентують розгляд органами 

Антимонопольного комітету України справ про захист від недобросовісної 

конкуренції, є Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
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[13], Закон України «Про захист економічної конкуренції» [15], Правила 

розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

Сума штрафу, який може бути накладений при встановленні 

Антимонопольним комітетом факту недобросовісної конкуренції у разі збору 

незаконними методами інформації, що становить комерційну таємницю, може 

бути в розмірі до 5% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому 

накладається штраф. Якщо ж відомостей про дохід немає – то в розмірі до 170 

тис. грн. Сума штрафу зараховується до державного бюджету. 

Необхідно відзначити, що судова практика щодо переслідування винних 

у збиранні та розголошенні інформації, що становить комерційну таємницю, 

досить слабка в Україні, з огляду на той факт, що часто визначити розмір 

збитку від витоку інформації досить непросто. Крім того, якщо промислове 

шпигунство було здійснене співробітником, довести його вину буває практично 

неможливо. 

Практика показує, що судове переслідування за промислове шпигунство 

в світі також рідко закінчується на користь позивача. Крім того, багато 

компаній вважають за краще не розголошувати факт промислового шпигунства 

їх діяльності [8]. 
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Висновки 

 

Конкурентна розвідка як невід'ємний компонент історичного розвитку 

продуктивних сил змінювала характер, форми й прояви відповідно до еволюції 

способів виробництва та рівня розвитку науки й техніки. В історичному аспекті 

економічна розвідка є давнішою від військової й політичної. 

Необхідно розмежувати поняття розвідка і промислове 

шпигунство. Вважаємо, що вони різняться між собою за змістом, хоча мають 

спільну мету. Так, метою як конкурентної розвідки, так і промислового 

шпигунства є одержання інформації, яка б дала змогу здобути конкурентну 

перевагу на ринку. Головною відмінністю між конкурентною розвідкою та 

промисловим шпигунством є методи й способи отримання інформації. Все, що 

використовується розвідником, є законним. 

Промисловий шпіонаж, навпаки, передбачає нелегальні методи й 

технології. Служба конкурентної розвідки користується тільки відкритими 

джерелами, оскільки робота розвідника – інформаційно-аналітична, тобто 

збирання й обробка різних даних, що впливають або можуть вплинути на 

розвиток бізнесу. Шпигунство полягає головно в оперативній роботі, зокрема в 

незаконному проникненні на територію конкурента, знятті інформації з каналів 

зв'язку, стеженні, підкупі, шантажі, викраденні інформації тощо [11]. 

Ринок ділової розвідки в Україні лише формується, набуває 

структурованого й цивілізованого характеру. Адже незалежно від капіталів 

підприємства, його обсягів та перспективності для виходу на ринок 

конкретного регіону потрібне чітке визначення та інформаційне опрацювання 

перед вкладанням коштів чи матеріальних активів. 

Враховуючи, що сьогодні без отримання інформації та її аналізу, 

проведення маркетингових досліджень і розвідувальної діяльності неможливо 

успішно вести бізнес, роль і актуальність впровадження ділової розвідки, як 

однієї з розгалужень економічної, є беззаперечною і важливою [1]. 
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