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ВСТУП
Система економічної безпеки являє собою су"

купність економічних відносин, пов'язаних із управлін"

ням діяльністю господарюючого суб'єкта шляхом міні"

мізації впливу на нього внутрішніх і зовнішніх загроз та

досягнення поставлених стратегічних цілей [2].

Виходячи із позицій системного аналізу, вважаємо

за доцільне навести перелік функціональних складових

системи економічної безпеки підприємств за видовою

ознакою: фінансова складова, правова складова, тех"

нологічна складова, інформаційна складова, екологіч"

на складова, кадрова складова, інтелектуальна складо"

ва, силова складова та інші [2]. При цьому під інформа"

ційною складовою розуміють ефективне інформаційно"

аналітичне забезпечення господарської діяльності

підприємства, представлення підприємства у середо"

вищі партнерів та конкурентів, захист інформаційних

ресурсів.
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У своїй дисертації Мігус І.П. пропонує інформацій"

ну складову розглядати як таку , що складається з двох

складових:

— інформаційно"аналітичної — це забезпечення

економічної безпеки господарської діяльності акціонер"

них товариств, представлення підприємства у середо"

вищі партнерів та конкурентів, захист інформаційних ре"

сурсів;

— інформаційно"психологічної — це забезпечення

економічної безпеки акціонерних товариств пов'язане

з психологічним кліматом, що створюється у його тру"

довому колективі, між керівництвом та власниками, між

акціонерами, а також між всіма вищезазначеними

особами та зовнішніми особами, зацікавленими в отри"

манні внутрішньої інформації про діяльність товариства.

Інформаційно"психологічна складова дозволяє іденти"

фікувати та нейтралізувати не лише загрози, пов'язані

із захистом інформації, а й з використанням інформації
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про діяльність акціонерного товариства інсайдерами та

аутсайдерами [1].

Розглянувши систему складових економічної без"

пеки, варто відзначити, що однією з важливих складо"

вих частин економічної безпеки є інформаційна безпе"

ка, яка досягається за рахунок використання комплек"

су систем, методів та засобів захисту інформації суб'єк"

та господарювання від можливих внутрішніх чи зов"

нішніх загроз, умисних чи необережних дій (бездіяль"

ності) третіх осіб з метою збереження її цілісності, а

головне — конфіденційності.

Питанню місця інформаційної безпеки в системі еко"

номічної безпеки у свої працях приділяли увагу зарубіж"

ні та вітчизняні науковці, а саме: Степко О.М., Мулявка Д.Г.,

Попов С.В., Олійник О.В., Бєляков К.І., Полозова Т.В.,

Стороженко О.В. та інші.

Вплив інсайдерів на економічну безпеку суб'єктів

господарювання досліджували: Мігус І.П. [1; 2; 3], Глуш"

ков В.О. [4], Коваленко П.М. [4], С.В. Кавун, В.В. Но"

сов, О.В. Манжай [5] та інші. Проте питання визначення

впливу інсайдерської інформації на економічну безпе"

ку потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є встановлення місця інсай"

дерської інформації у забезпеченні економічної безпе"

ки господарючих суб'єктів. Основними методами, вико"

ристаними для досягнення поставленої мети, є систе"

матизація — при узагальненні видів інсайдерської

інформації, причин та наслідків її витоку; аналізу та син"

тезу — при визначенні визначені місця інсайдерської

інформації в інформації, що має цінність для зацікавле"

них сторін; групування — при класифікації факторів

розголошення співробітниками інформації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Всю інформацію, яка характеризує діяльність під"

приємства, становить інтерес для зацікавлених сторін

та може бути використана для його захоплення, біль"

шість авторів розподіляє на два блоки [6]:

— технічна, технологічна (методи виготовлення про"

дукції, програмне забезпечення, основні виробничі

показники, хімічні формули, рецепти, результати

випробувань дослідних зразків, дані контролю

якості);

— ділова (кошторисні показники, результати

моніторингу ринку, клієнтські бази даних, еко"

номічні прогнози, інвестиційний проект, бізнес"

план тощо).

На нашу думку, до цієї класифікації доцільно

додати наступні блоки інформації:

— фінансова (баланс, звіт про фінансові ре"

зультати, звіт про рух грошових коштів та звіт про

власний капітал, звітність за міжнародними стан"

дартами звітності та інші);

— статистична (обстеження діяльності

підприємства (організації) за рік, звіт про наявність

та рух основних фондів, амортизацію (знос), звіт

про використання робочого часу, звіт про фінан"

сові результати і дебіторську заборгованість та

інша);

— податкова (декларація з податку на прибу"

ток підприємства, декларація з податку на додану вар"

тість, та інші);

— корпоративна (Статут, Кодекс корпоративного

управління, Кодекс корпоративної етики, Положення

Про Правління акціонерним товариством, Про Спосте"

режну раду акціонерних товариств, Про ревізійну комі"

сію, Про корпоративного секретаря, Про дивідендну

політику та інші) (рис. 1).

На сьогоднішній день існує все більше можливос"

тей отримання інформації, в тому числі й інформації з

обмеженим доступом, тобто такої інформації, витік якої

може завдати шкоди її власнику. З'являється все більше

загроз витоку даних, а з розвитком новітніх технологій

способи їх отримання постійно вдосконалюються. Отже,

існує і багато засобів, що повинні забезпечувати захист

інформації з обмеженим доступом. Крім технічних за"

собів захисту, є безліч інструкцій, правил, які регламен"

тують поводження із такою інформацією, а також є ціла

низка нормативних актів, з яких ці інструкції виплива"

ють. Та захоплюючись технічними можливостями вито"

ку та захисту від витоку інформації, багато керівників

забувають, що загроза витоку інформації може бути

пов'язана з їхнім власним персоналом, тобто з інсайде"

рами [3].

Термін інсайдер походить від англійського "inside"

— в середині — і зазвичай означає коло осіб ( юридич"

них, і фізичних), які мають доступ до закритої інфор"

мації. Разом з тим, навіть у нормативно"правових актах

України зустрічаються різні визначення поняття "інсай"

дер" [3].

Розрізняють дві категорії інсайдерів:

1) особи, що мають доступ до інформації;

2) співробітники цієї компанії, які прагнуть отрима"

ти доступ до такої інформації.

Так, у Законі України "Про цінні папери та фондо"

вий ринок" інсайдерська інформація — будь"яка нео"

прилюднена інформація про емітента, його цінні папе"

ри або правочини щодо них, оприлюднення якої може

значно вплинути на вартість цінних паперів. Інформація

щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансо"

во"господарського стану емітента, якщо вона отрима"

Рис. 1. Види інформації, що становлять інтерес
для зацікавлених сторін та можуть бути

використана для його захоплення

Складено особисто авторами.
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на виключно на основі оприлюдненої інфор"

мації або інформації з інших публічних джерел,

не заборонених законодавством, не є інсай"

дерською інформацією [7].

Органом, який законодавчо закріпив та виз"

начив, яка саме інформація належить до інсай"

дерської, є Державна комісія з цінних паперів і

фондового ринку. Так, з метою запобігання

зловживань обмеженим колом осіб, які волод"

іють ще не оприлюдненою інформацією та ви"

користовують її при купівлі та продажу цінних

паперів, 21 листопада 2006 р. Комісія прийня"

ла рішення №1344 [8], яким віднесла до інсай"

дерської інформації (до моменту її офіційного

оприлюднення):

1) відомості, що містяться в річній інформації про

емітента:

— господарська та фінансова діяльність емітента;

— річна фінансова звітність;

2) відомості, що містяться в квартальній інформації

про емітента:

— господарська та фінансова діяльність емітента;

— квартальна фінансова звітність;

3) відомості про особливу інформацію про емітен"

та:

— прийняття рішення про розміщення цінних па"

перів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного ка"

піталу;

— прийняття рішення про викуп власних акцій;

— факти лістингу/делістингу (авт.: лістинг — до"

пуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або по"

забіржовій торговельній системі після перевірки фінан"

сового стану емітента) цінних паперів на фондовій біржі;

— цінних паперів на фондовій біржі;

— отримання позики або кредиту на суму, що пере"

вищує 25 відсотків активів емітента;

— зміна складу посадових осіб емітента;

— зміна власників акцій, яким належить 10 і більше

відсотків голосуючих акцій;

— рішення емітента про утворення, припинення його

філій, представництв;

— рішення вищого органу емітента про зменшення

статутного капіталу;

— рішення вищого органу емітента про припинення

або банкрутство емітента [9].

Проте, визначення поняття

інсайдерської інформації та її

складу відповідно до Законі Ук"

раїни "Про цінні папери та фондо"

вий ринок" та Рішення Державна

комісія з цінних паперів і фондо"

вого ринку є досить примірним,

адже охоплює не більше чверті

інформації, яка фактично є інсай"

дерською, а отже, об'єктивною є

необхідність подальшого дослід"

ження поняття інсайдерської

інформації

На нашу думку, поняття "інсай"

дерська інформація" доцільно

розглядати як сукупність відомо"

стей технічного, технологічного,

ділового, фінансового, податкового, статистичного ха"

рактеру та відомостей щодо корпоративного управлін"

ня в акціонерному товаристві, які не розголошені та ста"

новлять комерційну цінність, доступ до якої особа от"

римала, використовуючи своє службове положення, в

результаті виконання трудових обов'язків, цивільно"

правового договору або інших дій.

На основі проведеного дослідження варто виділи"

ти наступні способи одержання інформації:

1) законні:

— збір і аналіз інформації з офіційно опублікова"

них джерел;

— відвідування виставок та ярмарок, влаштованих

конкурентами;

— придбання і дослідження виробів конкурента

(зворотна інженерія);

2) незаконні:

— вивідування потрібної інформації у спеціалістів

конкурента;

— переманювання ведучих спеціалістів з метою

одержання потрібної інформації;

— підкуп співробітників із ключових відділів конку"

рента;

— засилка агентів на фірму чи в близьке оточення

ведучих спеціалістів;

— викрадення креслень, документів, зразків ви"

робів;

— негласний контроль за кореспонденцією;

— незаконне одержання інформації в державних

чиновників шляхом підкупу;

— одержання інформації з використанням техніч"
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Таблиця 1. Фактори розголошення співробітниками
інформації [4]

Рис. 2. Структура суб'єктів витоку інсайдерської інформації
про діяльність акціонерного товариства
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них засобів (контроль телефонних розмов, встановлен"

ня підслуховуючої апаратури і т. п.);

— обманні переговори і, після одержання інфор"

мації, відмова від предмета переговорів (договори, уго"

ди);

— обманне пропонування роботи спеціалістам із

фірм суперників з метою заволодіння інформацією.

Отже, безпосередню небезпеку для інформаційно"

го простору будь"якої фірми являють собою самі співро"

бітники компанії. Неблагонадійні й надмірно говіркі пра"

цівники можуть (іноді навіть не підозрюючи про це) лег"

ко видати важливий секрет фірми або важливу інфор"

мацію по телефону або просто в розмові з "товаришем".

Тому велике значення має внутрішньофірмовий конт"

роль над поведінкою і розмовами співробітників, а в де"

яких випадках — і поза стінами фірми. Це може здати"

ся надмірним утиском їхньої особистої свободи, тому

важливим напрямом роботи є дослідження причин роз"

голошення інсайдерської інформації.

Найпоширеніші фактори розголошення співробітника"

ми інформації з обмеженим доступом наведені у табл. 1.

Як видно з таблиці, розголошення співробітниками

інформації з обмеженим доступом найчастіше здійс"

нюється через те, що керівництво компаній не приділяє

уваги загрозам витоку інформації, пов'язаним з персо"

налом, тобто інсайдерами.

Інсайдерські інциденти відбуваються набагато час"

тіше, ніж зовнішні атаки. Компанії прагнуть не афішува"

ти свої внутрішні проблеми, але авторитетні досліджен"

ня все одно віддають пальму першості інсайдерам. Так,

згідно дослідженню 2005 E"Crime Watch Survey, прове"

деному організацією CERT, в ході якого було опитано

більше 800 компаній, кожна друга компанія хоч би раз

протягом року постраждала від витоку даних (рис. 2).

Аналітики підрахували, що 43 і 30 % інцидентів вик"

ликані нинішніми і колишніми співробітниками відпові"

дно, 11% припадають на частину клієнтів компанії, 8 %

відбуваються через партнерів і, нарешті, 7 % викликані

тимчасовими службовцями (контрактниками, консуль"

тантами тощо). Це свідчить про те, що проблема виті"

кання конфіденційної інформації стає на перше місце в

списку пріоритетів керівництва компанії [5].

Отже, розголошення інсайдерської інформації сут"

тєво впливає на стан економічної безпеки всіх суб'єктів

господарської діяльності, а особливо акціонерних то"

вариств.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зроби"

ти наступні висновки:

— авторами встановлено місце інформаційної без"

пеки в системі економічної безпеки акціонерних това"

риств; Мігус І.П запропоновано розподіляти інформа"

ційну безпеку на дві складові інформаційно"аналітичну

та інформаційно"психологічну, такий розподіл дозво"

ляє ідентифікувати та нейтралізувати не лише загрози,

пов'язані із захистом інформації, а й з використанням

інформації про діяльність акціонерного товариства

інсайдерами та аутсайдерами;

— запропоновано нові підходи до класифікації

інсайдерської інформації, а саме: до раніше виділених

блоків технічної, технологічної та ділової інформації,

Голубенко К.О. додано блоки фінансової, статистичної,

податкової та корпоративної інформації, що дозволить

більш детально ідентифікувати загрози витоку такої

інформації;

— вдосконалено поняття "інсайдерської інфор"

мації", під яким Голубенко К.О. пропонує розуміти су"

купність відомостей технічного, технологічного, ділово"

го, фінансового, податкового, статистичного характе"

ру та відомостей щодо корпоративного управління в ак"

ціонерному товаристві, які не розголошені та станов"

лять комерційну цінність, доступ до якої особа отрима"

ла використовуючи своє службове положення, в резуль"

таті виконання трудових обов'язків, цивільно"правово"

го договору або інших дій;

— систематизовано способи одержання інформації

про акціонерне товариство зацікавленими особами шля"

хом їх розподілу на законні та незаконні.
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