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MODELING OF BUSINESS SECURITY CONSULTING SERVICES 

 
Попит на консалтингові послуги із забезпечення кібербезпеки та управління інформаційними 
ризиками в таких умовах значно зростає, що в свою чергу обумовлює розвиток таких 
компаній та широкий спектр послуг. Мета статті полягає в досліджені та розробці моделі 
консалтингової послуги в сфері безпеки бізнесу. В даному контексті нами було вивчено 
господарську діяльність таких наступних компаній та спектр послуг з інформаційної 
безпеки, що вони пропонують: 10Guards, BDО в Україні, БМС Консалтинг, CyberDesk, RMRF 
Services  (Generating Value by Defeating Hackers). Аналізуючи діяльність компаній, 
констатувати їх різносторонню направленість. Зокрема, варто виділити компанії, які 
надають суто консалтингові послуги із оцінки кібербезпеки та формування певного 
комплексу пропозицій із уникнення інформаційних загроз. Друга грпуа компаній надає 
широкий спектр послуг та робіт як з оцінки інформаційних ризиків та загроз так і з 
впровадження сукупності заходів із забезпечення кібербезпеки та проведення розслідувань. 
Проведений аналіз вказує на те, що забезпечення кібербезпеки підприємства на основі послуг 
сторонніх осіб може бути представлено в наступних напрямках: послуга, роботи, 
продукція. На основі цього було побудовано та представлено модель реалізації 
консалтингової послуги в сфері кібербезпеки як об’єкту бухгалтерського обліку. Послуги з 
силової безпеки та охорони правопорядку є особливим видом послуги, що впливає на систему 
облікового відображення. Для більш детального вивчення даного питання  нами було 
проаналізовано наступні підприємства, які надають такий вид послуг: Центр Безпеки 
Бізнесу, Група компаній «АПС», Охоронне підприємство «УКРТЕКБЕЗПЕКА», ТОВ «СІЧ 
СЕКЮРИТІ СЕРВІСИЗ». Виходячи із дослідження зазначеного спектру послуги охоронних 
компаній є досить широким, що в свою чергу впливає на порядок їх облікового відображення. 
Так, кожен вид послуги має свою специфіку щодо матеріального забезпечення, використання 
трудових ресурсів, ліцензування та інше, що в свою чергу вливає на порядок реалізації 
зазначених даних послуг. Це дозволило формувати модель послуги із забезпечення фізичної 
безпеки та охорони правопорядку. 
 
Demand for cybersecurity consulting and information risk management services in such 
circumstances is growing significantly, which in turn causes the development of such companies 



and a wide range of services. The purpose of the article is to research and develop a model of 
consulting service in the field of business security. In this context, we have studied the business 
activities of the following companies and the range of information security services they offer: 
10Guards, BDO in Ukraine, BMS Consulting, CyberDesk, RMRF Services (Generating Value by 
Defeating Hackers). Analyzing the activities of companies, ascertain their versatility. In particular, 
companies that provide purely cyber-security assessment services and formulate a set of proposals 
to avoid information threats should be identified. The second group of companies provides a wide 
range of services and work, both on information risk and threat assessment and on the 
implementation of cybersecurity and investigation activities. The analysis shows that ensuring the 
cyber security of the enterprise based on the services of third parties can be represented in the 
following directions: service, works, products. On this basis, a model for the implementation of 
cybersecurity consulting services as an object of accounting was constructed and presented. 
Security and law enforcement is a special type of service that affects the accounting system. For a 
more detailed study of this issue we have analyzed the following enterprises that provide the 
following services: Business Security Center, APS Group of Companies, Security Company 
"UKRTEKBEZPEKA", LLC "SIC SECURITY SERVICES". Based on the study of the specified 
range of services of security companies is quite broad, which in turn affects the order of their 
accounting. Thus, each type of service has its own peculiarities in terms of material security, use of 
labor resources, licensing, etc., which in turn influences the order of realization of these services. 
This made it possible to form a model of a service for physical security and law enforcement. 
 
Ключові слова: модель послуги, безпека бізнесу, кібербезпека, силова безпека, 
бухгалтерський облік. 
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Постановка проблеми. Консалтингова послуга в сфері безпеки бізнесу є особливим об’єктом 

бухгалтерського обліку, що не знайшла свого відображення в наукових працях та практичних рекомендаціях, 
але актуалізується в умовах динамічних змін зовнішнього середовища. Важливою складовою наукового 
дослідження в бухгалтерському обліку є процесі ідентифікації властивостей об’єкту для формування цілісного 
інформаційного ресурсу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні положення моделювання бухгалтерського 
обліку як інформаційної підсистеми управління підприємством піднімалися вітчизняними вченими: 
В.В. Євдокимовим та М.М. Шигун. Питання моделювання бухгалтерського обліку за різними об’єктами 
управління займалися вітчині та зарубіжні вченні, зокрема: Д.О. Грицишен, С.Ф. Легенчук, Л.В. Сергієнко, 
М.М. Шигун, І.В. Жиглей, О.С. Горай, К.Ю. Поляк, В.В. Кавальчук, І.В. Клименко. Моделювання в розрізі 
елементів методу бухгалтерського обліку було досліджено в працях: Д.О. Грицишена, О.М. Баришнікової, 
І.В. Замули, І.В. Жиглей, О.О. Нестеренко, І.О. Макаренко, Т.О. Тарасової, М.М. Шигун, С.Ф. Легенчука, 
І.О. Макаренко, І.В. Супрунової, Н.М. Малюги, Т.А. Бутинець, Т.В. Давидюк, К.П. Боримської. Праці 
зазначених вчених вказують, що питання моделювання в бухгалтерському обліку не втрачає свої актуальності й 
досі. 

Мета статті полягає в досліджені та розробці моделі консалтингової послуги в сфері безпеки бізнесу. 
Виклад основного матеріалу. Інформаційна безпека підприємства є вкрай важливою складовою 

управління суб’єктом господарювання в умовах формування та розвитку інформаційного суспільства. 
«Сучасний стан суспільного розвитку визначають як етап формування інформаційного суспільства. 
Запровадження новітніх інформаційних технологій значно прискорює процес отримання, обробки, аналізу 
інформації. Широкий і оперативний доступ до інформації підвищує ефективність її використання, що, в свою 
чергу, стає невід’ємним елементом управління всіма інститутами та процесами, особливо на 
трансформативному етапі, в якому знаходиться сьогодні Україна.  Крім того, глобалізаційні тенденції, які 
характеризують сучасну цивілізаційну епоху, передусім, проявляються саме в інформаційній сфері, 
забезпечуючи діалог культур і цивілізацій у всіх без виключення напрямках життєдіяльності людства» [8]. 
Варто зазначити, що вітчизняна практика регулювання господарської діяльності даному питанню не приділяє 
значної уваги.  



За умови виходу підприємства на міжнародні чи вітчизняні ринки цінних паперів  питання кібербезпки 
стає питанням номер один. «В останні кілька років у світі спостерігається тенденція до стандартизації 
складових систем управління в організаціях. Ініціатива виходить як на державному рівні так і на рівні окремо 
взятих галузей. Серед нормативних актів що підштовхують організації перебудовувати свою систему 
інформаційної безпеки та отримали найбільше поширення і популярність можна відзначити акт Sorbanes-Oxlay 
та угоду з банківського нагляду Basel II» [7, с. 53].  

Нами вивченно господарську діяльність таких наступних компаній та спектр послуг з інформаційної 
безпеки, що вони пропонують:  

1. 10Guards (офіційний сайт [1]). Діяльність компанія базується суто на консалтингу з питань 
інформаційної безпеки. Компанія пропонує наступний спектр послуг: 

- Управління кіберстійкістю; 
- Оцінка відповідності GDPR; 
- Управління кібер-ризиками; 
- Аудит кібербезпеки 
- Тест на проникнення (послуги етичних хакерів); 
- Вибір постачальників і підрядників; 
- Безпека аутсорсингу; 
- Управління обізнаністю співробітників; 
- Пристрої виявлення загроз; 
- Консультаційна підтримка. 
2. BDО в Україні (офіційний сайт [10]). Зазначена компанія є міжнародною аудиторсько-

консалтинговою компанією, яка надає різносторонній спектр послуг, зокрема: аудит, корпоративні фінанси, 
ризик-менеджмент, реструктуризація бізнесу, бізнес та IT консалтинг, податкова та юридична практика, 
бухгалтерський аутсорсинг, оціночна практика, стійкий розвиток та інше. В частинні кібербезпеки 
консалтингові послуги мають наступний склад:  

- Розробка стратегії з кібербезпеки; 
- Розробка політик протидії кібер-загрозам; 
- Розробка захищеної інфраструктури;  
- Нагляд за впровадженням комплексних проектів; 
- Створення плану з страхування кібер-ризиків; 
- Створення плану з навчання персоналу. 
3. «БМС Консалтинг» (офіційний сайт [4]). Господарська діяльність зазначеної консалтингової 

компанії пов’язана із розробкою і реалізацією проектів з побудови ІТ-інфраструктур, моніторингом та 
управлінням ІТ-середовищем, рішенням з впровадження та розгортання прикладних систем. Спектр послуг 
представлений наступними особливостями: 

- Захист даних – конфіденційність та цілісність інформації; 
- Захист мережі – протидія злому; 
- Захист кінцевих точок – безпека серверів, робочих станцій, смартфонів та планшетів;  
- Аутентифікація та контроль доступу – порядок отримання доступу до різного роду інформації про 

господарську діяльність підприємства; 
- Управління інформаційною безпекою – моніторинг, реагування та протидія. 
4. CyberDesk (офіційний сайт [2]). Зазначена компанія є новаторським центром кібербезпеки, що 

надає комплексні рішення і послуги з попередження та виявлення кіберзагроз і реагування на кіберінциденти. 
Господарська діяльність компаній представлена широким спектром послуг та робіт із забезпечення 
інформаційної безпеки, які можливо систематизувати за наступними напрямами (табл. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://10guards.com/ua/products/cyber-resilience-management/
https://10guards.com/ua/products/gdpr-compliance-audit/
https://10guards.com/ua/products/cyber-risk-management-to-prevent-cyberattack/
https://10guards.com/ua/products/cybersecurity-audit/
https://10guards.com/ua/products/penetration-testing/
https://10guards.com/ua/products/sourcing-advisory/
https://10guards.com/ua/products/outsourcing-cybersecurity/
https://10guards.com/ua/products/staff-awareness-management/
https://10guards.com/ua/products/deception-tools/
https://10guards.com/ua/products/consulting-support-to-prevent-cyberattack/


Таблиця 1. 
Характеристика спектру консалтингових послуг із інформаційної безпеки,  

що надаються компанією CyberDesk [2] 
Вид послуг  Характеристика  
Зовнішній 
аудит 

- проведення аудиту інформаційної безпеки, зокрема для об’єктів критичної 
інфраструктури (ОКІ), оцінка ризиків інформаційної загроз; 
- аудит, аналіз безпеки мережі, систем, додатків та інших активів; 
- комплаєнс програми, зокрема для ОКІ, на відповідність вимогам законодавства в 
сфері кібербезпеки та захисту даних. 

Консалтинг - розробка та впровадження кращих практик системи управління інформаційною 
безпекою, організаційно-правові заходи імплементації вимог з кібербезпеки; 
- аналіз загроз та виявлення вразливостей, зокрема для ОКІ, блокчейн-проектів; 
- антикризові заходи, розробка стратегії мінімізації ризиків. 

Проведення 
розслідувань  

- цифрова криміналістика: виявлення, фіксація, аналіз та належне оформлення 
цифрових доказів про кіберінциденти; 
- розслідування фактів кібератак, розробка заходів протидії та мінімізації ризиків; 
- "кібер-адвокатування": повний спектр правових послуг при зіткненні з 
кіберінцидентами 

Навчання  - тренінги та навчальні програми з кібербезпеки; 
- тестування на можливість впливу фішингу та соціальної інженерії, інсайдерські 
загрози, програми протидії; 
- кібер-гігієна: компанії з навчання персоналу 

 
5. RMRF Services  (Generating Value by Defeating Hackers) (офіційний сайт [3]). Одна з провідних 

міжнародних консалтингових компаній із забезпечення інформаційної безпеки, що функціонує на вітчизняному 
ринку консалтингу. Основними складовими конслатингових послуг компанії є наступні: 

- Тест на проникнення - імітація кіберінциденту з використанням хакерських інструментів та методів, з 
метою ідентифікації слабких місць та вразливостей інфраструктури; 

- Імплементація рішень для інформаційної безпеки - впровадження топових рішень для захисту мережі 
та кінцевих точок, а також систем управління ідентифікацією та доступом; 

- Цифрові розслідування - розслідування киберінцидентів, відновлення та аналіз фактів та подій. 
Для цілей зазначеного дослідження варто виходити з того, що консалтингова компанія надає цілісний 

спектр послуг та робіт, які дозволяють забезпечити високий  рівень кібербехпеки та реагування на інформаційні 
ризики та загрози  

Аналізуючи діяльність компаній ми прийшли до висновку, що більшість їх послуг ґрунтуються на 
міжнародних стандартах ISO 17799:2005. «У 2005 році вийшла нова редакція стандарту ISO 17799:2005 – 
сертифікаційний стандарт ISO 27001. У 2007 році ISO 17799 було переопрацьовано й перевидано під номером 
ISO / ІЕС 27002. Основний зміст стандарту зберігся, але дещо було повністю перероблене, щоб краще 
відповідати новим інформаційним загрозам і викликам безпеки. ISO 17799:2007 (ISO/ІЕС 27002) складається із 
13 розділів: загальна частина; терміни та визначення; політика безпеки; організаційні методи забезпечення 
інформаційної безпеки; управління ресурсами; користувачі інформаційної системи; фізична безпека; 
управління комунікаціями та процесами; контроль доступу; придбання, розробка та супровід інформаційних 
систем; управління інцидентами інформаційної безпеки; управління безперервністю ведення бізнесу; 
відповідність вимогам. ISO/IEC 17799:2007 (ISO/ІЕС 27002) призначений для використання будь-якою 
організацією, яка дбає про належну систему ефективного інформаційного захисту або хоче удосконалити наявні 
методи інформаційного захисту» [6, с. 8]. 

Важливо також зазначити, що ряд компанії, які функціонують на вітчизняному ринку консалтингу в 
сфері інформаційної безпеки використовують стандарт  IEC 62443: industrial network and system security.  

Вище представлене вказує на те, що забезпечення кібербезпеки підприємства на основі послуг 
сторонніх осіб може бути представлено в наступному спектрі:  

- послуга: надання консультаційної послуги в частинні оцінки інформаційних ризиків та формування 
комплексу заходів із підвищення кібербезпеки підприємства=замовника (зовнішній аудит);  

- роботи: роботи пов’язанні із виявленням загроз та модернізацією інформаційної системи 
підприємства;  

- продукція: комп’ютерна техніка та засоби захисту інформації, що реалізується підприємством 
виконавцем послуги із безпеки. 

На рис. 1. представлено модель реалізації консалтингової послуги в сфері кібербезпеки. 



 

 
Рис. 1. Комплексна модель послуги із забезпечення кібербезпеки як об’єкт бухгалтерського обліку 

 
Примітки:  
КП – консультаційна послуга;  
РК - роботи із забезпечення кібербезпеки;  
Т – техніка для забезпечення кібербезпеки 



Вивчивши господарську діяльність підприємств, що надають сукупність послуг із забезпечення 
кібербезпеки суб’єктів господарювання нами розроблено комплексну модель такої послуги як об’єкту 
бухгалтерського обліку. Зокрема, обґрунтовано, що комплексна послуга із забезпечення кібербезпеки 
замовника має передбачати три етапи: консалтингова послуга з оцінки кібербезпеки; роботи із забезпечення 
кібербезпеки та реалізація товарів – технічних засобів, що забезпечують захист господарської діяльності від 
інформаційних загроз.  

Зазначенні складові послуги із забезпечення кібербезпеки є взаємопов’язаними між собою та 
випливають один з одного. Дамо характеристику кожному з етапів:  

- консалтингова послуга із забезпечення кібербезпеки підприємства замовника. Вказаний етап може 
включати в себе наступні види послуг: аудит кібербезпеки, навчання персоналу, розробка політик протидії 
кібер-загрозам, управління кіберстійкістю, розробка інфраструктури захисту, вибір контрагентів, 
консультаційна підтримка та інші. Відповідно зазначений етап передбачає оцінку кібербезпеки 
підприємства-замовника та розробку сукупності заходів із підвищення її рівня в майбутньому, що 
визначитимуть рівень комплексної безпеки суб’єкта господарювання.  

- роботи із забезпечення кібербезпеки підприємства-замовника. Даний етап комплексного 
забезпечення кібербезпеки може передбачати наступні види робіт: цифрові розслідування, тест на 
проникнення в інформаційну систему підприємства-замовника, захист мережі та даних підприємства-
замовника, аутентифікація та контроль доступу (порядок отримання доступу до різного роду інформації про 
господарську діяльність підприємства), захист кінцевих точок. Такі види робіт можуть бути як складової 
єдиної послуги із забезпечення кібербезпеки так і надавати окремо, що залежить від бажання замовника та 
потреби.. 

- реалізація товарів, які необхідні для підвищення рівня кібербезпеки підприємства замовника. Так, 
відповідні види робіт передбачають потребу у придбанні певних видів технічних засобів для модернізація 
інформаційної мережі підприємства замовника. При чому, це можуть бути як пристрої виявлення загроз так 
і весь процес модернізації інформаційної системи підприємства-замовника.  

Взаємозв’язок між охарактеризованими етапами комплексної послуги із забезпечення кібербезпеки 
підприємства-змовника полягає в наступному: по-перше, в результаті консалтингової послуги із 
забезпечення кібербезпеки підприємства замовника отримується загальна оцінка стану кібербезпеки, 
характеристика основних ризиків та загроз на основі чого визначається сукупність заходів із підвищення її 
рівня; по-друге, сформовані пропозиції із забезпечення певного рівня кібербезпеки мають передбачати 
певну сукупність робіт, які може надавати як підприємство, що їх сформувало так і інше підприємство-
виконавець, тобто усі види робіт здійснюються виходячи із першого етапу – консультаційної послуги; по-
третє, запропоновані заходи та виконанні на їх основі роботи зазвичай вимагають підвищення рівня 
технічної оснащеності, тобто передбачення певних видів товарів, що дозволять ідентифікувати загрози та 
підвищити якість інформаційно-комп’ютерної системи підприємства-замовника. 

Вище викладене визначає особливості відображення послуг із забезпечення кібербезпеки суб’єкта 
господарювання в системі бухгалтерського обліку. Зокрема, виконавець зазначенні послуги може 
відображати як в комплексі так і відокремлено в складі виробничих витрат. Сукупність прямих та 
розподілених непрямих витрат складатиме собівартість консалтингової послуги , виконаних робіт чи 
реалізованих товарів в контексті організації системи інформаційного захисту суб’єкта господарювання.  

Підприємство-замовник відображає зазначенні послуги в складі витрат. Якщо зазначені витрати не 
пов’язанні із модернізацією інформаційно-комп’ютерної системи господарської діяльності підприємства-
заморока, вони відображається в складі витрат періоду, зокрема адміністративних або інших витрат, а в 
іншому випадку в складі капітальних витрат.  

Послуги із силової безпеки та охорони правопорядку є важливим елементом забезпечення безпеки 
бізнесу як в частинні окремих об’єктів так і підприємства в цілому; як в частинні матеріального об’єкту так і 
окремої людини чи працівників в цілому. «Відповідно до ст. 3 Конституції України «Людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 
Усе гострішою стає проблема забезпечення недоторканості речових прав, насамперед, права приватної 
власності, права володіння. Цим зумовлена поява значної кількості різних охоронних підприємств, які 
надають послуги фактичного характеру, здійснюючи охорону об’єктів права власності від протиправних 
посягань на підставі цивільно-правового договору» [13, с. 121]. 

Комплекс заходів із забезпечення силової безпеки та охорони правопорядку передбачає цілісний 
спектр послуг та реалізації товарів. Зокрема, оцінка об’єкту безпеки (виявлення критичних точок та точко 
проникнення); роботи із модернізації об’єкту безпеки; реалізація товарів, пов’язаних із забезпечення силової 
безпеки та охорони правопорядку (відео нагляд, сигналізація та інше); послуги охорони як матеріальний 
об’єктів так і окремих осіб чи сукупності осіб.  

Аналізуючи діяльність вітчизняних підприємств, що надають такий спектр послуг ми виявили 
наступні спектри їх діяльності:  



1. «Центр Безпеки Бізнесу» (офіційний сайт [12]). Сферою діяльності зазначеного підприємства є 
надання комплексу послуг з охорони об’єктів та безпеки бізнесу. Основними напрямами діяльності компанії 
є: 

- проектні роботи; 
- встановлення та монтаж пожежної сигналізації; 
- встановлення та монтаж охоронної сигналізації; 
- встановлення та монтаж систем відеоспостереження; 
- блискавкозахист; 
- домофонні системи;  
- система контролю та управління доступом; 
- фізична охорона об’єктів; 
- слабкострумові мережі; 
- консультаційні послуги.  
2. Група компаній «АПС» (офіційний сайт [5]). Компанія спеціалізуються на наданні різного 

спектру послуг із збереження та захисту майна та людей. Відповідно до статутних документів основними 
напрямами діяльності є:  

- пожежна безпека; 
- аутсорсинг безпеки та консультаційні послуги; 
- промислова та техногенна безпека; 
- охорона;  
- перезарядка вогнегасників.  
3. Охоронне підприємство «УКРТЕКБЕЗПЕКА» (офіційний сайт [9]). Підприємство засноване в 

2017 р. та надає широкий спектр послуг із безпеки бізнесу, характеристика яких представлена в табл. 2. 
 

Таблиця 2. 
Спектр послуг з безпеки бізнесу охоронного підприємства «УКРТЕКБЕЗПЕКА» [9] 

Послуга Характеристика 
охорона об’єктів, 
виробничих 
приміщень, складів 

Охорона об’єктів, складів, виробничих приміщень, шляхом організації вартової 
служби з використанням технічних засобів охорони, обладнання пропускних 
пунктів, забезпечення пропускного режиму при гарантованому забезпеченні 
збереження матеріальних засобів і цінностей наших клієнтів. 

охорона і супровід 
вантажів 

Супровід і охорона вантажів здійснюється по всій території України. Для 
кожного маршруту розробляється найбільш оптимальна схема руху з 
зазначенням безпечних місць відпочинку, постів НП, автозаправних станцій, 
станцій технічного обслуговування, пунктів медичної допомоги 

охорона офісів, 
виставок, 
представництв, 
презентацій 

Охорона офісних приміщень, забезпечення діяльності комерційних структур 
шляхом введення особливого режиму відвідування та доступу відвідувачів, 
цілодобова охорона, в тому числі за допомогою технічних засобів охорони, 
забезпечення діяльності підприємства шляхом встановлення режиму для 
персоналу 

забезпечення 
технічної безпеки 
об’єкта 

Проектування, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи, обслуговування систем 
технічних засобів охорони і пожежної сигналізації; Монтаж, налагодження та 
обслуговування систем відеоконтролю, системи контролю доступу, 
периметральної сигналізації, охоронної сигналізації, хід-тестів тощо. Організація 
і проведення заходів з технічного захисту інформації апаратними та 
програмними засобами 

забезпечення 
особистої безпеки 

Охоронні послуги щодо забезпечення особистої безпеки здійснюються шляхом 
надання особистого охоронця, водія-охоронця, при особливих випадках, за 
бажанням Замовника, команди охоронців і ін. Види послуг із забезпечення 
особистої безпеки. Підбір особистої охорони здійснюється з урахуванням 
психологічної сумісності охоронців з охоронюваною особою 

економічна безпека Полягає в зборі та аналізі інформації про контрагентів як з відкритих джерел, так 
і конфіденційних. 

охорона 
магістральних 
трубопроводів 
нафтогазового 
комплексу  

Здійснюється шляхом патрулювання магістральних трубопроводів, організацією 
взаємодії з правоохоронними органами, місцевими органами влади і 
самоврядування в районі проходження магістральних трубопроводів 

надання юридичних 
консультацій 

Реєстрація та перереєстрація підприємств; підготовка та експертиза установчих 
документів, підготовка документів необхідних для створення підприємств, 
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представництв, філій, реорганізації підприємств; підготовка необхідних 
документів для отримання всіх видів ліцензій; представлення інтересів в 
державних органах, банках, компаніях, у всіх судових інстанціях, органах 
здійснюють виконання судових рішень; проведення попередньої експертизи 
позовних матеріалів і надання висновків щодо перспективи судового спору; 
підготовка позовних заяв, ін. документів необхідних для розгляду спору судами; 
надання консультацій по веденню судового процесу; підготовка проектів всіх 
типів договорів та їх супровід; юридична експертиза договорів, угод, контрактів 

 
4. ТОВ «СІЧ СЕКЮРИТІ СЕРВІСИЗ» (офіційний сайт [11]) є недержавною охоронною 

компанією, яка надає послуги із безпеки бізнесу за наступними напрямами:  
- фізичні охорона об’єктів;  
- індивідуальна охорона;  
- пультова охорона;  
- охорона та супровід;  
- охорона масових заходів;  
- захист інтелектуальної власності;  
- економічна безпека; 
- послуги професійних детективів.  
Кожен вид послуги має свою специфіку щодо матеріального забезпечення, використання трудових 

ресурсів, ліцензування та інше. Все вище зазначене впливає на порядок реалізації зазначених даних послуг. 
Модель послуги із забезпечення фізичної безпеки та охорони правопорядку представлено на рис. 2. 
Виходячи із зазначеної моделі властивостями зазначеної послуги, що впливають на порядок облікового 
відображення є:  

- консалтингова послуга – це послуга направлена на оцінку стану безпеки об’єкту та формування 
пропозицій щодо комплексний рішень по забезпеченню фізичної безпеки та охорони правопорядку будь-
якої складності. В даному напрямі підприємство-виконавець здійснює оцінку стану безпеки підприємства-
замовника та формує сукупність заходів, які в подальшому будуть реалізовані як послуги з фізичної безпеки 
та охорони правопорядку.  

- роботи із модернізації – це роботи, що пов’язанні із модернізацією об’єкту безпеки, зокрема 
пультова охорона, відео нагляд, сигналізація, засоби обмеження доступу та інше. Весь спектр послуг, які 
можуть бути реалізовані та надаються вітчизняними підприємствами представлено вище в контексті 
дослідження діяльності охоронних компаній. 

 



 
Рис. 2. Комплексна модель послуги із забезпечення фізичної безпеки та охорони правопорядку 



- реалізація товарів – це реалізація товарів пов’язані із безпекою, зокрема пультова охорона, відео 
нагляд, сигналізація, засоби обмеження доступу. Зазначенні товари можуть вироблятися як власне 
підприємством-виконане так і іншими суб’єктами господарювання.  

- послуги охорони – це постійна охорона об’єкту безпеки відповідно до договірних відносин. 
Особливість зазначеної послуги  те, що вона направлена суто на фізичну безпеку об’єкту та охорону 
правопорядку.  

Висновки. Виходячи із вище представленого напрями надано характеристику послугами із 
забезпечення безпеки бізнесу за наступними напрямами: кібербезпека та фізична безпека і охорона 
правопорядку. На основі цього розроблено моделі таких послуг як об’єкту бухгалтерського обліку. Відповідно 
до цього встановлено, що об’єктами бухгалтерського обліку, що матимуть специфіку облікового відображення 
в частинні послуг із забезпечення фінансово-економічної безпеки, є наступні: 

- собівартість послуг, робіт та товарів. Послуги із забезпечення безпеки є різноманітними, саме тому ж 
потреба у формуванні різних напрямів розвитку калькулювання їх собівартості послуг. Зокрема, на 
калькулювання будуть впливати такі особливості як ідентифікація постійних та змінних витрат, прямих 
виробничих та загальновиробничих витрат. Відповідно є потреба в формуванні механізму їх розподілу;  

- розрахунки з замовникам. в даному контексті є потреба в розширенні аналітичного обліку в контексті 
спектру послуг, які реалізуються.  

Щодо відображення послуг в системі бухгалтерського обліку виконавця, варто зазначити, що 
забезпечення безпека бізнесу потребує понесення як поточних так і капітальних витрат, особливо в контексті 
кібербезпеки та фізичної безпеки і охорони правопорядку.  

Таким чином, сформовані моделі послуг із забезпечення безпеки бізнесу як об’єкту бухгалтерського 
обліку є основою формування організаційно-методичних положень відображення.  

 
Список використаних джерел. 
1. 10Guards консалтингова компанія з кібербезпеки / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://10guards.com/ua/about/. 
2. CyberDesk  / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.uacyberdesk.com/uk 
3. RMRF Generating Value by Defeating Hackers / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://rmrf.tech/uk_UA/.  
4. БМС Консалтінг [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bms-consulting.com/uk/about/. 
5. Група компаній «АПС» (офіційний сайт) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.apsgk.com/ua/. 
6. Гуз А.М. Еволюція світових стандартів інформаційної безпеки / А.М. Гуз // Інформаційна безпека 

людини, суспільства, держави. – 2013. – № 2. – С. 8-12. 
7. Замула О.А. Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки / 

О.А. Замула, В.І. Черниш // Системи обробки інформації. – 2011. – Випуск 2 (92). С. 53-56. 
8. Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: монографія / 

Б.А. Кормич. – Одеса: Юрид. література, 2003. – 472 с. 
9. Охоронне підприємство «УКРТЕКБЕЗПЕКА» (офіційний сайт) / [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://ukrtekbezpeka.com/ua/.   
10. Про BDO в Україні / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.bdo.ua/uk-ua/about-2/about-

bdo-in-ukraine. 
11. ТОВ «СІЧ СЕКЮРИТІ СЕРВІСИЗ» (офіційний сайт) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://sich-security.com.ua/ua/aboutus.  
12. Центр Безпеки Бізнесу (офіційний сайт) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bsc.lviv.ua/. 
13. Ярошенко Ю. О. Правове регулювання приватної охоронної діяльності як сфери послуг щодо 

забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності / Ю.О. Ярошенко // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету: збірник наук. праць. – Випуск. – 2013. – №. 6-3. – С. 121-124. 

 
References. 
1. The official site of 10Guards konsaltyngova kompanija z kiberbezpeky, available at: 

https://10guards.com/ua/about/ 
2. The official site of CyberDesk, available at: https://www.uacyberdesk.com/uk 
3. The official site of RMRF Generating Value by Defeating Hackers, available at: https://rmrf.tech/uk_UA/ 
4. The official site of BMS Konsalting, available at: http://www.bms-consulting.com/uk/about/ 
5. The official site of Grupa kompanij «APS», available at: http://www.apsgk.com/ua/ 
6. Guz, A.M. (2013), “Evolution of world information security standards”, Informacijna bezpeka ljudyny, 

suspil'stva, derzhavy, vol. 2, pp. 8-12. 
7. Zamula, O.A. and Chernysh, V.I. (2011), “Analysis of international standards in the field of information 

security risk assessment ”, Systemy obrobky informacii', vol. 2 (92), pp. 53-56. 
8. Kormych, B.A. (2003), Organizacijno-pravovi zasady polityky informacijnoi' bezpeky Ukrai'ny 

[Organizational and legal principles of information security policy of Ukraine], Odesa: Juryd, Literatura, Ukraine. 
9. The official site of Ohoronne pidpryjemstvo «UKRTEKBEZPEKA», available at: 

http://ukrtekbezpeka.com/ua/ 
10. Pro BDO v Ukrai'ni, available at: https://www.bdo.ua/uk-ua/about-2/about-bdo-in-ukraine 

https://10guards.com/ua/about/
https://www.uacyberdesk.com/uk
https://rmrf.tech/uk_UA/


11. The official site of TOV «SICh SEKJuRYTI SERVISYZ», available at: http://sich-
security.com.ua/ua/aboutus 

12. The official site of Centr Bezpeky Biznesu, available at: https://bsc.lviv.ua/ 
13. Jaroshenko, Ju. O. (2013), “Legal regulation of private security activities as an area of services for the 

security of individuals and protection of property rights”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, 
vol, 6-3, pp.121-124. 

Стаття надійшла до редакції 20.09.2018 р. 


