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"Теорія зацікавлених сторін, корпоративне управління
та когнітивні методи відображення"
Ця тема важлива, тому що вона допомагає нам ясно зрозуміти визначення зацікавлених осіб, їх теорію, корпоративне управління, картосприйняття.
Теорія зацікавлених осіб передбачає, що мета бізнесу полягає
в тому, щоб створити якомога більше значимості для зацікавлених осіб.
Щоб досягти успіху і існувати протягом довгого часу, керівники повинні
зберігати інтереси клієнтів, постачальників, співробітників, спільнот і акціонерів рівноправними й рухатися в певному напрямку. Зберігати ці інтереси рівноправними більш важливо, ніж дотримуватися звичайної
стратегії балансування між інтересами зацікавлених осіб між собою. Керуючи зацікавленими особами, керівники також створять якомога більше
значимості для акціонерів та інших фінансистів.
Дослідження проблем корпоративного управління в сучасних умовах актуальне для цього середовища. Наша мета полягає в тому, щоб
розвинути оригінальне визначення поняття, яке використовується в техніці картографії. За допомогою аналізу різних матриць і обчислюючи значення різних понять, наше визначення "зацікавлених осіб" складається
з таких понять: "група", "компанія", "організаційні цілі" та "організаційні
дії".
Практичне значення цієї роботи – точна класифікація зацікавлених
осіб. Використовуючи інструмент картографії, прагнемо об’єднати всі визначення й отримати оригінальне поняття, яке становитиме основне ядро у сфері корпоративного управління. Використання цього інструмента
ґрунтується переважно з точки зору предмета: досить правильно визначити перцепційні фільтри й індивідуальне сприйняття людини (ЛенгфілдСміт, 1992). Запропоноване визначення "зацікавленої особи" (поняття):
"група", "бізнес", "організаційні цілі і дії". У розвитку цього визначення ми
спробуємо знайти відносини між цими поняттями. Ці відносини втягують
у себе поняття "організаційна мети" і "організаційні дії", оскільки поняття
"зацікавлені особи" відображає "групу" і місце існування в бізнесі. Аналіз
графіків непрямого впливу визначає потенційно важливий вплив між цими двома поняттями: "група" та "бізнес". Щоб зрозуміти ці два визначення, ми використовуємо теорії організаційного навчання, різні структури,
щоб пов’язати ці поняття, щоб знайти відносини і "теорію організаційного

навчання". Навчання засноване на принципі вдосконалення людини
в соціальному колі.
Організаційне навчання фокусується на спеціальних знаннях, які
побудовані за допомогою дії і взаємодії між навколишнім середовищем
та моделями мислення. Організаційне навчання розглядається способом
вирішення завдань певної дії; "Ми вчимося, коли ми знаходимо помилку
і виправляємо її" (К. Аргіріс). Тому необхідно знайти "проміжок між тим,
що ми очікуємо і що фактично відбувається" і виправити помилки, тобто
"всі активні процеси та дії служать для зменшення проміжку між наміром
і результатом".
Організаційне навчання також розглядається як динамічний процес,
який випливає з збільшення та покращення знань, прийнятих членами
організації. Таким чином, ми можемо розробити формальні системи та
неофіційне навчання.
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