
63 

 Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйне упрaвлiння включaє тaкi види рoбoт: 

 – дocлiдження пiдприємcтвa як oб’єктa упрaвлiння; 

 – фoрмувaння iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних реcурciв пiдприємcтвa як 

бaзи упрaвлiння; 

 – cтвoрення iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї прoдукцiї як cпocoбу 

упрaвлiння [3]. 

Iнфoрмaцiйнa безпекa виниклa з пoявoю зacoбiв iнфoрмaцiйних 

кoмунiкaцiй мiж людьми, a тaкoж з уcвiдoмленням людинoю нaявнocтi у людей 

i їх cпiвтoвaриcтв iнтереciв, яким мoже бути зaвдaний збитку шляхoм дiї нa 

зacoби iнфoрмaцiйних кoмунiкaцiй, нaявнicть i рoзвитoк яких зaбезпечує 

iнфoрмaцiйний oбмiн мiж вciмa елементaми coцiуму. Нa cучacнoму етaпi 

евoлюцiї метoдiв упрaвлiння в oргaнiзaцiях вcе чiткiше пocтaє питaння 

iнфoрмaцiйнoї безпеки, як нaйгoлoвнiшoгo iнcтрументу прoвaдження 

ефективнoї дiяльнocтi кoмпaнiї. Iнфoрмaцiйнa безпекa пiдприємcтвa впливaє нa 

вci acпекти життєдiяльнocтi oргaнiзaцiї, a тaкoж невiд’ємнo пoв’язaнa з її 

екoнoмiчнoю безпекoю.  

Oтже, вплив iнфoрмaцiйних i кoмунiкaцiйних  прoцеciв нa cьoгoднi є 

oдним з нaйвaжливiших чинникiв, щo зaбезпечує icнувaння тa рoзвитoк 

cередoвищa бiзнеcу. 
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У сучасних умовах, діяльність акціонерних товариств характеризується 

динамічністю і різноманіттям чинників, що впливають на неї. Ці фактори 

сприяють як їх розвитку, так і представляють небезпеки або загрози. Для того 

щоб зменшити вплив цих небезпек і загроз, необхідно створити певні 

механізми, одними з яких є сучасні системи економічної безпеки. 

Корпоративне підприємство стоїть на перехресті інтересів різних соціальних, 

економічних і адміністративних суб'єктів. Саме тому проблема попередження 

корпоративних конфліктів в системі економічної безпеки підприємства є 
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актуальною, оскільки від цього залежить результативність діяльності 

акціонерних товариств. 

Найбільш поширеним є визначення економічної безпеки підприємства як 

стану ефективного використання його ресурсів та існуючої ринкової 

можливості, що дозволяє запобігати внутрішні і зовнішні негативні впливи 

(загрози) і забезпечити його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку 

відповідно до обраної місії [1]. 

Конфлікти є невід’ємною частиною соціально-економічного життя, що 

обумовлює пильну увагу вчених до дослідження природи і сутності конфліктів. 

Конфлікт завжди пов’язаний з суб’єктивним усвідомленням людьми 

суперечності своїх інтересів як членів тих або інших груп. Західними 

фахівцями конфлікти визнаються найважливішими чинниками соціального та 

економічного розвитку. Багато вчених розглядали проблеми виникнення 

конфліктів. Т. Парсонс, Е. Дюркгейм, Е. Мейо наголошують на стійкості й 

стабільності суспільства, вважаючи конфлікт тільки певним відхиленням. 

Натомість К. Маркс, М. Вебер, В. Парето. Р. Дарендорф розглядають конфлікт 

як необхідний чинник у поясненні соціальних процесів і змін. Проте й досі це 

питання залишається відкритим . 

Акціонерні відносини є найважливішим рівнем в ієрархії відносин в 

акціонерному товаристві і, відповідно, для економічної безпеки. У відносинах 

цього рівня в порівнянні з іншими відносинами усередині акціонерного 

товариства мають більшу вагу особистісні та правові аспекти. Ці відносини 

можна умовно розділити на наступні: відносини між власниками; відносини 

власники – вище керівництво; відносини власники – акціонерне товариство; 

відносини треті сторони (сторонні фізичні особи, юридичні особи, 

уповноважені органи державної влади) – власники; відносини треті сторони – 

акціонерне товариство. Проте, всі ці відносини несуть певні протиріччя і 

можуть породжувати відповідні загрози [2]. 

Виходячи з принципу чотирьох ролей, будь-який елемент ззовні і 

всередині акціонерного товариства з точки зору забезпечення безпеки може 

виступати одночасно в чотирьох ролях: суб'єкта забезпечення безпеки; об'єкта 

забезпечення безпеки; джерела загрози; об'єкта загрози.  

Економіко-правова основа функціонування акціонерного товариства 

може бути використана як для забезпечення його економічної безпеки, так і для 

створення та реалізації загроз його економічної безпеки. Причому це стосується 

найвищого рівня економічної безпеки – рівня власників. 

На економічну безпеку підприємства можуть впливати такі аспекти 

корпоративного управління, як:  

− загрози проти власності (опортуністична поведінка менеджменту, 

ризики порушення прав акціонерів (частіше міноритарних), боротьба за 

корпоративний контроль, порушення права на отримання дивідендів);  

− інформаційні загрози (незаконне використання інсайдерської 

інформації, корпоративний шпіонаж, використання інформації з метою 

отримання додаткових вигод (менеджерами, акціонерами, членами наглядової 

ради); 
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− загрози відносин «власність – управління» (сумісництво посад в 

органах управління акціонерного товариства, непрямий контроль, окопування) 

тощо[3]. 

Найважливішими умовами існування господарюючого суб'єкта та 

забезпечення його економічної безпеки є: наявність достатньої кількості 

необхідних ресурсів для ведення економічної діяльності; раціонально 

організована система управління господарюючим суб'єктом; відповідність 

цілей функціонування організації цілям суспільства; наявність системи 

ефективного захисту економічної діяльності організації від зовнішніх і 

внутрішніх загроз; наявність законодавчих та нормативно-правових актів і 

документів, що регламентують право господарюючого суб'єкта на ведення 

економічної діяльності тощо. Однією з таких умов є й ефективність системи 

корпоративного управління, ключовою проблемою якої є проблема 

корпоративних конфліктів, попередження яких зводиться до вдосконалення 

внутрішніх і зовнішніх механізмів корпоративного управління на основі 

запропонованих авторами напрямків[2].  

Отже, забезпечення економічної безпеки господарюючого суб'єкта, від 

конфліктів в середині організації, є складним економічним, організаційним, 

інформаційно-аналітичним та методичним завданням щодо створення 

сприятливих умов економічної діяльності господарюючого суб'єкта. 
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В інформаційному суспільстві та в умовах розвитку економіки знань 

зростає роль людини у системі виробництва, тому персонал став не тільки 

стратегічним ресурсом, а й чинником формуванняконкурентних переваг 

підприємства, тому є одним з об'єктів управління. Сутність управління 

персоналом полягає у процесі впливу на працівників шляхомзастосування 

кадрових технологій із метою реалізації цілей організації[1, с.394]. 

Якість персоналу будь-якого підприємства, у тому числі і підрозділів 

логістики, залежить від організації підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації персоналу. 


