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В сучасних17умовах
ведення
бізнесу, провідну роль відіграє охорона та захист інформації,

що має комерційну цінність. Конкуренти здебільшого намагаються отримати комерційні
секрети, в тому числі використовуючи незаконні методи (комерційне, економічне,
промислове шпигунство). Тому підприємство, установа чи організація повинна
використовувати усі законні засоби охорони та захисту своєї інформації, що має
комерційну цінність (комерційна таємниця). На підприємстві, установі чи організації
створюється відділ конкурентної контррозвідки підприємства, а також відділ
конкурентної розвідки підприємства (або просто служба безпеки підприємства – СБП).
Основними функціями конкурентної контррозвідки підприємства, установи чи організації
є:
1. Перевірка персоналу підприємства,
установи чи організації, в тому числі із залученням поліграфа, а також інші методи
можливого виявлення комерційних шпигунів чи їх агентів, завербованих осіб
конкурентами та ін..
2. Використання
технічних засобів зняття інформації на підприємстві, установі чи організації для
моніторингу персоналу, гостей та ін., а також технічного захисту інформації, що має
комерційну цінність.
3
.Комбіновані методи та ін.
Тепер розглянемо конкурентну розвідку підприємства, установи чи організації, а саме,
які методи вона повинна застосовувати:
1. Законні методи збирання інформації щодо конкурентів підприємства, установи чи
організації.
2. Збір відкритої інформації та інші законні методи, щодо конкурентної фірми,
підприємства, установи чи організації.
3. Аналіз зібраної інформації про конкурентну фірму, підприємство, установу чи
організацію.
4. Представлення керівництву підприємства, установи чи організації аналітичних
відомостей щодо конкурентів, а також можливі загрози від них.
5. Інші законні методи.
Потрібно розуміти чітку грань між конкурентною розвідкою та комерційним, економічним
чи промисловим шпигунством. Яка полягає в тому, що конкурентна розвідка
підприємства, установи чи організації повинна використовувати включно законні методи
у своїй діяльності. На відміну від комерційного, економічного, промислового шпигунства,
які відповідно у своїй діяльності використовують незаконні методи заборонені законом.
У своїх наукових працях ми розглядали і охорону та захист комерційної таємниці
підприємства, установи та організації, а також комерційне, промислове та економічне
шпигунство та ін. [1-44].
На нашу думку, комерційне, економічне, промислове шпигунство – це здобування
інформації, яка має комерційну цінність незаконними методами.
Конкурентна розвідка – це збір відкритої інформації про конкурентів, а саме повинна
використовувати виключно законні методи у своїй діяльності.
Конкурентна контррозвідка підприємства, установи та організації – це підрозділ служби
безпеки підприємства (СБП), який повинен виявляти комерційних шпигунів та їх агентів,
застосовувати технічні засоби на підприємстві з метою виявлення шляхів можлвого
витоку інформації, яка має комерційну цінність для підприємства, установи чи організації.
Підводячи підсумки, потрібно зазначити про необхідність окремого закону про
комерційну таємницю, для врегулювання усіх аспектів, щодо охорони комерційної
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таємниці
установи
чи організації в Україні (на кшталт, який ми

запропонували у нашій науковій праці [45, дод. А]).
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