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ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛІВ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО ПІДПРИЄМСТВО 
 

Інформаційним технологіям в управлінні бізнесом на сучасному етапі їх роз-

витку відводиться більш вагома роль, ніж роль звичайного каналу стратегічної ін-

формації. Сприяючи численним нововведенням у сфері продуктів і послуг, інфор-

маційні технології є основою для нових видів стратегії, створюючи тим самим зо-

всім нові джерела конкурентної переваги.  

Розвиток науково-технічного прогресу, збільшення потоку патентів і жорст-

кість конкуренції як “війни всіх проти всіх” роблять сьогодні викрадення чужих та-

ємниць особливо прибутковою сферою діяльності. На сучасному етапі розвитку су-

спільства, коли інформаційні ресурси мають товарну цінність і є об'єктом власності, 

масштаби економічного шпигунства різко зростають. На жаль, більшість компаній 

не настільки серйозно, якби належало, сприймають інформаційну загрозу з боку 

конкурентів. Керівництво фірм найчастіше ігнорує можливість економічного шпи-

гунства й не цікавиться методами негласного збирання та опрацювання інформації. 

Заходи по забезпеченню інформаційної безпеки дотепер вважаються джерелом до-

даткових витрат і не розглядаються як об'єкт інвестицій. Коли ж проблема таки ви-

никає, її намагаються вирішити з мінімальними витратами. Проте, ігнорування 

проблем інформаційної безпеки може призвести до труднощів або й узагалі унемо-

жливити прийняття найважливіших управлінських рішень. 

Проблему захисту інформації, її використання в бізнесі, правову регламента-

цію інформаційних технологій в економіці розглядали О.В. Олійник [1], 

Є.В. Савельєв [2], І.Ф. Рогач [3], М.А. Сендзюк [3], О.В. Соснін [1], С.І. Чоботар [2], 

Л.Є. Шиманський [1], Д.А. Штефанич [2] та ін.  

Мета нашого дослідження – визначити можливі канали витоку інформації та 

виокремити основні проблеми її захисту.  



У світі високих технологій і великих фінансів інформація, опинившись у по-

трібний час в потрібному місці, може стати безцінною. Саме інформація може під-

няти підприємство не вершину комерційного успіху і принести величезні дивіден-

ди, і вона ж може кинути потужну компанію в прірву банкрутства і судових тяга-

нин. Інформація може належати підприємству, набувши вигляду об’єкта промисло-

вої власності (винаходу, корисної моделі) або об’єкта охорони авторських прав (ви-

твору). Вона може належати підприємству, будучи його комерційною таємницею, 

розголошення якої може завдати шкоди його інтересам. Але для того щоб стати об'-

єктом охорони авторського або винахідницького права, або набути статусу комер-

ційної таємниці підприємства, інформація має відповідати цілій низці жорстких 

вимог, передбачених законодавством. Проте, ми вважаємо, що навіть якщо інфор-

мація і не відповідає таким вимогам, вона все одно, перебуваючи у власності під-

приємства як нематеріальний актив, потребує захисту. 

Основний обсяг інформації на підприємстві циркулює в його організаційних, 

юридичних і фізичних межах. Водночас економічна діяльність комерційної органі-

зації завжди пов'язана з виходом інформації в її зовнішнє середовище. Добути ін-

формацію можна через об'єкти цього середовища такими каналами: 

 відкриті загальні та спеціальні публікації і бази даних;  

 клієнти, постачальники, інвестори, кредитні організації, посередники, агенти; 

 громадські служби, адвокатські контори, аудиторські фірми, страхові компанії, 

консультанти, податкова інспекція, санітарні та пожежні служби, органи статис-

тики, правоохоронні органи; 

 представництво на ярмарках, салонах, конференціях. 

Розглянемо ці канали детальніше. 

Використання відкритих загальних і спеціальних публікацій та баз даних як 

об'єктів аналітичної обробки дає змогу отримати 30-40 % інформації. На даний час 

нараховується десятки інформаційних видань. Їх доступність практично нічим не 

обмежена, крім вартості передплати та вартості аналітичного аналізу.  

Клієнти, постачальники, інвестори, банки, посередники, агенти отримують 

інформацію в результаті контактів з персоналом підприємства. Через цей канал 



може проходити від 30 до 40 % інформації. Контролю з боку керівництва має під-

лягати весь персонал підприємства, який може і повинен в рамках партнерства кон-

тактувати зі сторонніми організаціями, обмінюючись при цьому інформацією таких 

видів як комерційна, технічна, фінансова, юридична і т.д. Структура інформації, яка 

проходить цим каналом, на основі класифікації за ознакою “про що”, має такі хара-

ктеристики: 60 % інформації – про конкурентів, ринок, ресурси; 15 % – про техно-

логії; 15 % – про регламентуючі документи; 10 % – про тенденції розвитку. 

Залучені до співпраці з підприємством експерти громадських служб та кон-

сультанти, можуть надати 10-15 % інформації про організацію. Використання по-

слуг консультантів та експертів сторонніх консультаційних та експертних фірм зав-

жди несе деяку ймовірність загрози економічній безпеці підприємства. Тому їх за-

лучення повинно бути ретельно підготовлене, зокрема, шляхом зведення до міні-

муму обсягу наданої  їм необхідної інформації. Експертні оцінки можуть виконува-

тися особами і з числа співробітників різноманітних служб власного підприємства. 

Такі експерти можуть бути штатними або виконувати цю роботу за необхідності. 

І останній у переліку канал розвідувальної діяльності – демонстрація продук-

ції та можливостей на різних ярмарках, конференціях, виставках – дає змогу отри-

мувати лише 5-6 % інформації. Проте ступінь її достовірності досить високий, зок-

рема за умови, що ця інформація аналізується добре підготовленими фахівцями, які 

перед відвідуванням такого роду заходу заздалегідь ознайомилися з каталогами, що 

його анонсують. 

На наш погляд, розумним рішенням проблеми захисту інформації на підпри-

ємстві може стати створення окремого відділу, задачею якого буде забезпечення 

інформаційної безпеки на основі ефективного використання наявного бюджету і 

ресурсів підприємства. 
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