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ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ З ЕТИКИ БІЗНЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

Запропоновано аналіз впровадження інтегративних підходів з етики бізнесу в системі інформаційно-комунікаційного забезпечення 
підприємства, його економічної безпеки.  Визначено актуальність тематики, мета та методи дослідження. Надана характеристика підходів 
з етики бізнесу на підприємстві поряд з аналізом стану показників інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Досліджені чинники, які впливають на систему бізнес – етики підприємства.  Зроблено висновки щодо впровадження 
підходів  бізнес-етики та можливості застосування цих принципів для забезпечення інформаційно-комунікаційного забезпечення 
економічної безпеки підприємства.  
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Предложен анализ внедрения интегративных подходов с этики бизнеса в системе информационно-коммуникационного обеспечения 
предприятия, его экономической безопасности. Определены актуальность темы, цель и методы исследования. Дана характеристика 
подходов с этики бизнеса на предприятии наряду с анализом состояния показателей информационно-коммуникационного обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Исследованы факторы, которые влияют на систему бизнес – этике предприятия. Сделаны 
выводы по внедрению подходов бизнес-этики и возможности применения этих принципов для обеспечения информационно-
коммуникационного обеспечения экономической безопасности предприятия.  
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The proposed analysis of the implementation of integrative approaches to business ethics in the system of communications and information 
technology of the enterprise, its economic security. Identified the relevance of the topic, aim and research methods. Feature approaches from the 
ethics of the business enterprise along with the analysis of indicators of information and communication to ensure the economic security of the 
enterprise. Investigated factors that affect business ethics of the company. Conclusions on the implementation approaches of business ethics and 
application of these principles to provide information and communication to ensure the economic security of the enterprise. Professional ethics as a 
component of applied ethics, sistematizirovat and codifies the rules and moral standards of employees. It is based on the professional duties and 
tasks and aims to promote the successful solution of problems. Modern enterprise needs to combine the effective integration of business ethics , 
information and communication and the economic security of the enterprise. 
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. 
Вступ. Етика бізнесу як сукупність правил та 

норм поведінки співробітників ґрунтується на 
прикладній етиці. Сучасна організація являє собою 
відкриту систему, що створена із численних 
взаємозалежних частин, серед яких виділяють: цілі, 
засоби виробництва, технології, інформацію, 
комунікативні структури, структури, які 
забезпечують економічну безпеку 
підприємства. Професійна етика, як складова 
прикладної етики, систематизує та кодифікує 
правила та моральні норми працівників. Вона 
формується на основі професійних обов’язків та 
завдань і має на меті сприяти успішному вирішенню 
завдань. Сучасному підприємству необхідно  
ефективної поєднувати 
інтеграцію етики бізнесу  ,  інформаційно-комунікаці
йного забезпечення та економічної безпеки підприєм
стві. 

Враховуючи практичну потребу у впровадженні 
цілісної системи етики бізнесу, наявності на 
підприємстві певного досвіду роботи з чинниками 
управління виникає потреба в наданні інформаційно-
комунікативної складової управлінських навичок 
робітників підприємства.  

Актуальність теми. Етика бізнесу являється 
різновидом професійної етики та існує тільки в 
суспільстві. Її можна назвати інструментом аналізу та 
вирішення проблем для людини яка має справу з 

бізнесом. Впровадження елементів бізнес-етики, 
інформаційно-комунікаційного забезпечення 
дозволяє тримати необхідний рівень економічної 
безпеки підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вперше етичні принципи згадувались в античні часи 
в творах «Етика», «Політика». Проблеми 
впровадження системи етики бізнесу та 
інформаційно-комунікаційного забезпечення 
управління підприємством науково-практичного та 
методологічного характеру висвітлено в роботах 
багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Значну їх кількість присвячено питанням 
економічної безпеки на різних рівнях. Теоретичні та 
практичні питання моделювання соціальних процесів 
та інформаційно-комунікаційного забезпечення 
управління підприємством знайшли відображення в 
роботах М.І. Камлик, С.Н. Ільяшенко, А. Одінцов, В. 
Волошин, О. Ареф’єва, Д. Ковальов, С. 
Покропивний, Т. Васильців та ін.. Вклад у 
дослідження економічної безпеки підприємства 
внесли відомі вчені-економісти: Козаченко Г. В., 
Пономарьов В. П., Ляшенко О. М., В. Тамбовцев, 
Р. Дацків, Плєтникова І. Л., В. Шликов, 
Кірієнко А. В.  

Мета і завдання дослідження. Основною метою 
цієї роботи є дослідження процесу наявного рівня 
бізнес-етики та  інформаційно –кому-
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нікаційного забезпечення управління підприємством 
як складових елементів економічної безпеки підприє
мства. Методи дослідження інтегруються на основі 
економічних, етичних та психологічних концепцій. У 
процесі досягнення основної мети 
необхідно:визначити та охарактеризувати існуючі 
підходи щодо системи етики бізнесу 
інформаційно-комунікаційного забезпечення економі
чної безпеки підприємства. Методи дослідження. 
Для вирішення завдань, використано загальнонаукові 
та спеціальні методи дослідження. Це зокрема: аналіз 
– при виявленні особливостей економічних загроз і 
вдосконаленні їх класифікації, побудові багаторівневої 
системи складових економічної безпеки підприємства; 
індукція і дедукція – для формування висновків про 
стан складових на основі певних показників, що 
використовувалися при їх діагностиці; системний 
метод – при розгляді етики бізнесу та економічної 
безпеки підприємства. 
Виклад основного матеріалу. Є ряд принципів 
етичного характеру, які важливі для бізнесу:бізнес 
повинен діяти як налагоджена відкрита система, щоб 
отримувати потрібну інформацію та надавати чіткий 
звіт про виконані операції; у бізнесу є влада, що 
відповідає соціальній відповідальності; він має 
вирішувати соціальні проблеми суспільства;слугує 
одним з факторів для прийняття рішень. Ці принципи 
яскраво проявляються в інформаційно-
комунікаційному забезпечені підприємства, так як 
через нього відбувається взаємодія установи з 
контрагентами, конкурентами, споживачами та 
соціумом. У сфері досліджень важливо не перетнути 
грань, при якій отримання інформації, яку потребує 
фірма, переходить у втручання в особисте життя 
людини. Таким чином менеджери і зіштовхуються з 
проблемами етичного характеру. Такими 
проблемними питаннями є: взаємодія універсальної 
та корпоративної етики; соціальна відповідальність у 
бізнесі; застосування принципів при прийнятті 
рішень; шляхи підвищення етичного рівня установи 
чи організації;вплив цінностей на діяльність у сфері 
економіки та інші. В основі етики бізнесу лежать 
певні принципи, які покладаються на вчення 
філософів, науковців, які не мають протиріч з 
досвідом наукової та філософської думки. 
Сформовано чотири основні підходи до моральних 
проблем бізнесу, які спираються на такі етичні 
напрями як: релігійна етика; етика утилітаризму; 
етика обов’язку; етика справедливості. Перший 
підхід базується на релігійній етиці. В його основі 
лежить орієнтир на абсолютних моральних 
цінностях, що започатковані в християнській 
традиції. Проте саму лише приналежність до церкви 
чи інших організацій, виконання обрядів та звичаїв 
не приводять до будь-якого успіху. Згідно з 
релігійною етикою важливим чинником є сама віра, 
яка підтримує внутрішню боротьбу людини з собою. 
Її метою є не досягнення успіху в своїх справах, а 
потяг до Бога.Наступним напрямом є етика 
утилітаризму. Це одна з впливових теорій етики 
бізнесу. Її засновником є англійський мораліст та 

правознавець Ієремія Бентам. Він працював над 
методикою пошуку критеріїв зміни цінностей. Це 
етика що визначає мораль вчинку, що виходить з 
його наслідків. Таким чином будь-яка дія є корисною 
в тому випадку, якщо ефективність наслідків 
переважає ефективність можливих дій.До третього 
підходу відносять етику обов’язку. Це напрям етики, 
пріоритетом якої є внутрішні мотиви але не наслідки 
дій. Морально виправданою вважається дія при якій 
причина цієї дії така, що виконавець бажав би щоб 
всі вчинили так як хоче він. Складнощі цього 
напряму постають з поглядів Канта. Тобто його 
категоричний імператив є законом, що виключає 
емпіризм. Його значення полягає в тому, що 
моральний закон поєднує процес прийняття рішення 
стосовно правила. Застосування етики 
справедливості значно менше ніж етики обов’язку чи 
утилітаризму. Вона чітко пов’язана з поняттям 
справедливість, що ґрунтується на моральних правах 
особистості. Справедливість – це одне з понять 
моральної свідомості. Вона характеризує певне 
ставлення до людини та ступінь дотримання її прав. 
Поняття справедливість неоднозначне і тлумачиться 
по різному. Суть інформації становлять тільки ті 
дані, 
які зменшують невизначеність подій та цікавлять кер
івництво. Інформація в забезпеченні рівня 
відповідальності та економічної безпеки – це сума 
потрібних, сприйнятих і усвідомлених відомостей, 
необхідних для аналізу конкретної ситуації  
можливість, що дає, комплексну оцінку причин її 
виникнення та розвитку, що дозволяє визначити ряд 
альтернативних рішень, з яких реально (виходячи з 
конкретної ситуації) знайти оптимальне управлінське 
рішення щодо вищеназваного забезпечення рівней, 
здійснити контроль над його виконанням. [2]. Вся 
система економічної інформації незалежно від 
джерел походження повинна відповідати потребам 
керівника, тобто забезпечувати банк даних саме про 
ті напрямки діяльності і з тою деталізацією, яка в цей 
момент потрібна керівникові для всебічного 
вивчення економічних явищ і процесів, виявлення 
впливу основних факторів підвищення ефективності 
виробництва. Наступний підхід, організація 
інформаційно-комунікаційного потоку, - це єдність 
інформації, що надходить із різних джерел 
(планового, облікового та позаоблікового характеру). 
Із цього принципу випливає необхідність усунення 
відособленості і дублювання різних джерел 
інформації. Одна з вимог, або підходів до якості 
інформації - це забезпечення її порівнянності за 
предметом і об'єктом дослідження, періоду часу, 
методології вирахування показників і ряду інших 
ознак. І нарешті, з точки зору етики бізнесу система 
інформації повинна бути раціональної (ефективної), 
тобто  вимагати мінімуму витрат на збір, зберігання і 
використання даних. З одного боку, для 
комплексного аналізу будь-якого економічного 
явища або процесу потрібна всебічна інформація. 
При її відсутності аналіз буде неповним. З іншого 
боку, надлишок інформації подовжує процес її 
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пошуку, збору і прийняття рішень. З цього випливає 
необхідність вивчення корисності інформації і на цій 
основі вдосконалювання інформаційних потоків 
шляхом усунення зайвих даних і введення 
потрібних. Одержання інформації не є основною 
метою бізнесу. Незважаючи на сучасні зміни 
законодавства, форми звітних документів, принципи 
і структура даних залишаються практично 
незмінними. Третій шлях полягає в делегуванні 
функцій і повноважень з впровадження 
інформаційних технологій зовнішнім організаціям 
(аутсорсинг). Цей сучасний підхід поки рідко 
застосовується в українських умовах. Професійно 
зроблений продукт, призначений для продажу, має 
одну важливу якість, яка відрізняє його від поточної 
версії програми, розроблювальної усередині 
колективу-користувача. Це - функціональна 
працездатність та соціальна відповідальність із 
застосуванням елементів економічної безпеки. 
Залучення сторонньої організації для впровадження 
необхідної системи дає певні зручності. Одне з них 
полягає в необхідності сформулювати бізнес - 
правила, без яких неможливо укласти договір. У 
деяких випадках, організація - підрядчик, що 
проводить установку системи, припускає, що вимоги 
повинні вже бути сформульовані. Існують 
постачальники, що пропонують комплексні рішення. 
Вони або проводять реорганізацію бізнес - процесів 
самостійно, або - залучають третю організацію, яка 
виступає в якості консультанта або постановника 
завдання. Варто відзначити, що самостійне 
розв'язання завдання забезпечення дієвої 
інформаційно-комунікаційної системи теж часто 
приводить до неприємностей, пов'язаних з 
функціонуванням системи. Багатьох проблем можна 
уникнути, замовляючи систему в постачальника, що 
працює за принципом "усе з одних рук".   

Усе це підвищує інформаційно-комунікаційну 
безпеку результатів підприємства, і як наслідок – 
рівень бізнес-етики та економічної безпеки 
підприємства. 
Висновки. Підводячи підсумки, можна сказати, що 
професійна етика розглядає шляхи і засоби 
самоствердження людини в суспільних видах 
діяльності. Професійна діяльність не відповідає 
сутності людини, але є вагомим чинником прояву 
творчих та моральних здібностей. Бути 
професіоналом, підвищувати кваліфікацію, 
вдосконалювати свої вміння в обраній діяльності – 
значить мати повагу до себе і до своєї справи. Етика 
бізнесу в Україні – складне і суперечливе явище 
тому, що в бізнесі переплітаються різні 
національності, погляди, принципи, які неоднозначно 
сприймають ситуацію і що може легко призвести до 
конфліктної ситуації. Але знання базових, 
елементарних правил поведінки в діловому 
спілкуванні та інформаційно-комунікаційному 
супроводі можуть бути гарним початком для 
успішного укладання ділової угоди.В українському 
бізнесі є місце етичного парадоксу, тобто етичність 
чи неетичність певних вчинків часто не визначає ні 

закон, ні власний вибір. А в більшості випадків 
організації намагаються вижити в умовах 
невизначеності, недотриманні законів, утисків з боку 
держави. Не зважаючи на труднощі, завжди потрібно 
дотримуватися кодексів бізнес-етики, культури 
спілкування, принципів відповідальності. Отже 
інформація, - необхідна передумова з'єднання і 
наступного органічного зрощення процесів праці, 
відповідальності, етики-бізнесу, економічної безпеки 
та розвитку особистості. Всі підприємства повинні 
забезпечувати необхідний рівень етики бізнесу, 
відповідальності, що в свою чергу забезпечує 
відповідний рівень економічної безпеки. Таким 
чином, інформаційно-комунікаційна система повинна 
формуватися та удосконалюватися із урохуванням 
перерахованих вище вимог, що є необхідною умовою 
підвищення дієвості та ефективності управління. 
Ефективність існування системи може бути 
забезпечена тільки тоді, коли є можливість 
оперативно втручатися в процес виробництва за його 
результатами. Це означає, що інформація повинна 
надходити до бізнес-середовища якнайшвидше . У 
цьому і полягає сутність вимог та підходів до 
культури організації та впровадження елементів 
бізнес-етики , це – оперативність, своєчасність та 
достовірність. Підвищення оперативності інформації 
досягається застосуванням новітніх засобів зв'язку, 
обробкою її на комп'ютері, що обумовлюється 
виробничою та технологічною структурою 
підприємства та забезпечує достатній рівень етики 
бізнесу та економічної безпеки підприємства. 
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