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В статті розглянуто теоретичні та методологічні основи дослідження систем корпоративного 
управління. Визначено чинники, що сприяють проникненню інформаційних технологій в процеси 
корпоративного управління. Доведено, що всі етапи здійснення процедур корпоративного 
управління пов’язані на теперішній час з використанням інформаційних технологій. 
Проаналізовано правила розкриття інформації в різних країнах та визначено, що правила 
розкриття інформації в США є найбільш досконалими та прозорими. Доведено, що всі 
корпоративні моделі світу спираються на інформаційну діяльність, проте в сфері корпоративного 
управління найбільш інформаційноємною моделлю є Англо-американська або саксонська 
модель. 

 
The purpose of the article is to analyze the information component in corporate models of 

Europe, Asia and North America and identify the main areas of influence of information on the 
activities of corporations, which are typical for all existing corporate governance models.  
In the article the theoretical and methodological bases of research of systems corporate management 
are considered. The factors contributing to the penetration of information technologies in the 
processes of corporate governance are determined. It has been proved that all stages of the 
implementation of corporate governance procedures are currently related to the use of information 
technology. It was revealed that one of the directions of activation of information activity in the system 
of corporate governance is the work of joint-stock companies as issuers of shares with independent 
registrars. The disclosure rules in different countries have been analyzed and disclosure rules in the 
USA are the most complete and transparent. It is proved that all corporate models of the world are 
based on information activity, but in the corporate governance sphere the most informative model is 
the Anglo-American or Saxon model. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, корпоративні моделі, інформатизація, 

інформаційна безпека. 

Keywords: corporation, corporate governance, corporate models, informatization, information 

security. 

 

1. Постановка проблеми. Починаючи з 

другої половини ХХ ст. інформація відіграє 

вагому роль у забезпеченні розвитку будь-якої 

корпорації. Орієнтування сучасного світового 

економічного простору на посилення 

інформаційної безпеки в корпоративному 

управлінні засвідчує, що захист інформації 

всередині корпорації є неодмінною умовою 

розвитку корпоративної моделі. Сліз зазначити, 

що в світовій економіці відбуваються зміни у 

процесах якісного управління, проте постійно 

посилюється небезпека несанкціонованого 

втручання в роботу корпорації. Впродовж 

останніх років частота та вагомість наслідків 

такого втручання мають тенденцію до зростання. 

Саме тому, важливим і необхідним є проведення 

аналізу інформаційної складової в 

корпоративних моделях Європи, Азії та Північної 

Америки. 

2. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Теоретичні та методологічні основи 

дослідження систем корпоративного управління 

спираються на здобутки наукових шкіл України, 

що стали добре відомими завдяки оригінальним 

та різнобічним підходам до дослідження цієї 

проблеми [1-5]. Наукова школа м. Харкова 

досліджує корпоративний сектор з позицій 

проблем індустріального суспільства, стратегій 

розвитку машинобудівного сектору 

промисловості, наукоємних інновацій та процесів 

роздержавлення власності.  

Представники столичної наукової школи 

аналізують проблеми державного управління 

корпоративним сектором, імплементації 

світового досвіду процедур корпоративного 

управління у вітчизняних реаліях та 

досліджують теоретичні підходи корпоративної  

науки в сучасних концепціях. В наукових школах 

м. Дніпра відомі вчені досліджують процеси 

впливу інноваційного розвитку на процедури 
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корпоративного управління, використання акцій 

та їх деривативів як інструментів 

корпоративного управління, вплив наукових 

трендів на трансформації корпоративних 

структур. 

Якщо виокремити здобутки вчених, які 

досліджують ці питання, то можна побачити, що 

проблеми трансформації структур 

корпоративного управління досліджував проф. 

Сазонець І.Л., який співставляв побудову та 

механізми використання управлінських процесів 

в корпоративних моделях Європи, Азії та 

Північної Америки. Аналізуючи наукову працю 

вище зазначеного автора «Корпоративне 

управління: світовий досвід та механізми 

залучення інвестицій» [4], можна зробити 

висновок, що основним предметом цього 

дослідження було: формування системи 

корпоративного управління в Україні, діяльність 

інституційних інвесторів в системі 

корпоративного управління, чинники 

формування процедур в системі корпоративного 

управління, удосконалення фінансових процедур 

корпоративного управління, сутність та 

особливості функціонування міжнародних 

корпорацій, дослідження процедур 

перетворення корпорацій. Аналогічні питання 

Сазонець І.Л. разом із співавторами Сокуренко 

П.М. та Вдовиченко Ю.В. виклав в навчальному 

посібнику «Корпоративне управління» [5]. 

3. Методика досліджень. Однак, нагальна 

потреба визначення інформаційної складової в 

корпоративних моделях та формування 

парадигми інформаційної безпеки корпорацій в 

умовах інституціоналізації зумовлює 

багатогранність і високу актуальність тематики 

обраного дослідження. 

4. Мета статті. Проведення аналізу 

інформаційної складової в корпоративних 

моделях Європи, Азії та Північної Америки та 

визначення основних напрямів впливу 

інформатизації на діяльність корпорацій, які є 

типовими для всіх існуючих моделей 

корпоративного управління. 

5. Виклад основного матеріалу. Відповідно 

до досліджень Сазонця І.Л., визначимо окремі 

риси сучасного корпоративного управління, що 

притаманні всім світовим системам [4; 5]: 

– корпоративне управління базується на 

підходах, які реалізуються тільки в 

господарських товариствах будь-яких 

організаційно-правових форм в яких функції 

володіння та управління розділені між різними 

юридичними та фізичними особами; 

– носіями систем корпоративного 

управління стають великі господарюючі суб’єкти 

не залежно від галузевої приналежності та 

географічного масштабу діяльності; 

– процедури корпоративного управління є 

інструментом, який активно допомагає 

підприємницьким структурам, що збільшують 

обсяги свого виробництва та масштаби 

діяльності трансформуватися в міжнародні 

корпорації – багатонаціональні та 

транснаціональні за характером організації 

фінансового контролю та глобальними та 

географією та обсягами експансії; 

– однією з головних тенденцій розвитку 

корпоративного управління є формування 

системи корпоративної соціальної 

відповідальності, яка є продовженням та 

формою імплементації теорій і практичних 

підходів сталого розвитку в корпоративному 

секторі економіки; 

– корпоративні структури управління 

стають більш гнучкими та різноманітними, що є 

наслідком процесів інформатизації, розвитку 

бізнесової системи аутсорсингу та 

запровадження концепцій прос’юмерізму у 

виробничу діяльність та життєдіяльність 

людини; 

– корпорації стають все більш публічними, 

як за характером формування та засобами 

збільшення статутного капіталу, так і за 

характером організації та висвітлення своєї 

діяльності, яка базується на принципах 

прозорості процедур корпоративного 

управління; 

– значення акцій як інструмента 

корпоративного управління у всіх світових 

моделях корпоративного управління 

збільшується. Вони стають не тільки 

інвестиційним інструментом, але й методом 

впливу на конкурентів, дієвим елементом 

механізму злиттів та поглинань; 

– діяльність інституційних інвесторів 

відіграє все менший вплив на управління 

корпораціями «старої» економіки. Корпоративне 

управління в цих корпораціях більше 

орієнтується на інсайдерські інтереси та 
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аутсайдерів – промислових та фінансових 

конкурентів та афілійованих осіб. З’являються 

нові інституційні способи інвестування, які 

застосовуються у просування стартапів, 

запровадженні інноваційних рішень, 

фінансуванні досліджень. 

Одним з найменш досліджених сучасних 

чинників, що має вплив на процедури 

корпоративного управління є інформатизація. 

Тому, вважаємо за необхідне виокремити 

основні напрями впливу цього процесу на 

управління, які є типовими для всіх існуючих 

моделей корпоративного управління. 

Зауважимо, що практично всі етапи 

здійснення процедур корпоративного 

управління пов’язані на теперішній час з 

використанням інформаційних технологій. Серед 

чинників, що сприяють проникненню 

інформаційних технологій в процеси 

корпоративного управління слід визначити 

наступні: 

1. Багатогранна та масштабна діяльність 

корпорацій на національних та світових ринках. 

В корпораціях збільшується кількість 

показників, які необхідно збирати та обробляти 

за вимогами державних органів різних країн 

світу у різних розрізах та за різними 

стандартами; 

2. Велика кількість показників, що 

характеризують виробничу, соціальну, 

екологічну та іншу діяльність корпорації; 

3. Збільшення кількості акціонерів 

корпорацій – фізичних та юридичних осіб. 

Інформаційні складнощі в управлінні цим 

процесом містяться не тільки в зростанні 

кількості акціонерів, а й в зростанні кількості 

акцій. Крім акціонерів – інституційних інвесторів 

та інших портфельних інвесторів – відношення з 

якими формувалися в корпораціях на основі 

прямої інформаційної взаємодії та взаємодії 

шляхом співпраці з фінансовими посередниками 

та фінансовими установами, з’явилися нові види 

акціонерів-аутсайдерів – представники 

профспілок та інших організацій, що відстоюють 

права працівників та дрібних акціонерів. Таким 

чином склад акціонерів трансформується. 

Кількість акціонерів – фізичних осіб 

зменшується, але з’являються нові акціонери, 

що представляють колективні інтереси та 

висловлюють колективну думку; 

4. Збільшення кількості та видів 

афілійованих осіб, що працюють з корпораціями. 

Такі особи мають обмежені можливості впливу 

на рішення Загальних зборів акціонерів, але 

мають право отримувати інформацію про 

діяльність акціонерного товариства; 

5. Підвищення значення великих 

корпорацій для зростання добробуту держави – 

країни базування та держав – територій 

присутності; 

6. Зростання впливу чинників 

інформаційної прозорості діяльності корпорацій 

в процесі її діяльності, розвитку та просування на 

ринки інших держав. Підходи до прозорої 

діяльності стають вимогою усіх країн світу, тому 

корпораціям необхідно збирати, обробляти та 

оприлюднювати інформацію про свою діяльність; 

7. Трансформація систем управління 

самих корпорацій, їх акціонерів, афілійованих 

осіб, органів державної влади в бік прозорості, 

використанні інформаційних систем, 

запровадження електронного документообігу та 

розвиток партнерських відносин за допомогою 

спілкування в інформаційних мережах. 

Одним з напрямів активізації 

інформаційної діяльності в системі 

корпоративного управління є робота 

акціонерних товариств як емітентів акцій з 

незалежними реєстраторами. Цей напрям 

роботи є основою реалізації права корпоративної 

власності, головним гарантом здійснення та 

переходу прав власності та фактичного 

підтвердження наявності та існування акцій як 

цінних паперів [2].  

Відмітимо, що в процесі підготовки та 

ведення реєстру акціонерів реєстратори 

акумулюють та переробляють інформацію з 

наступних питань: 

– інформація про статутні документи 

корпорації та її відповідність діючому 

законодавству; 

– інформація про порядок та методи 

формування статутного капіталу (наприклад 

підписка на акції в процесі приватизації, обмін 
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акцій на інші види цінних паперів та фінансових 

активів, шляхи придбання акцій акціонерами, 

кількість та види акцій, що є у власності держави 

та ін); 

– інформація про афілійованих осіб 

(емітент, реєстратор, власники – фізичні особи,  

власники – юридичні особи, номінальні 

власники); 

– інформація про операції з реєстром 

акціонерів (інформація про емітента, про  цінні 

папери, про емісійні рахунки, про особисті 

рахунки, про видачу сертифікатів або розписок 

про власність на акції, внесення поточних змін в 

реєстр); 

– формування електронних документів 

(журнал реєстрації, облік записів, облік виписок, 

облік виданих, анульованих, загублених акцій 

(сертифікатів), облік запитів, облік 

заставоутримувачів, облік уповноважених осіб); 

– інформація для емітента (формування 

бази даних іменних цінних паперів при 

первинній емісії акцій, оформлення і видача 

акцій, сертифікатів та виписок з реєстру, 

підготовка та модернізація програмного 

забезпечення для ведення реєстру, формування 

архіву, екстрені повідомлення емітента про 

великі обсяги операцій з його акціями, 

формування виписок з реєстру за вимогою 

емітента, розрахунок, нарахування та виплата 

дивідендів); 

– інформація для власників іменних акцій 

(надання консультацій по проведенню операцій, 

підготовка та супровід угод по акціях, 

перереєстрація прав власності, внесення змін в 

інформацію про власників, відкриття та закриття 

рахунків, підготовка та видача виписок з 

реєстру, реєстрація уповноважених осіб). 

Таким чином, на прикладі лише одного з 

існуючих напрямів активізації інформаційної 

діяльності корпорацій, ми можемо побачити 

глибину інформаційних перетворень в 

здійсненні процедур корпоративного управління.  

Корпоративні системи світу не є 

подібними. Науковцями та практиками 

управління в сфері корпоративних відносин 

визначено, аналізується та надаються 

рекомендації з вдосконалення як мінімум трьох 

головних корпоративних моделей світу: Англо-

американської або саксонської, Німецької або 

континентальної, або Рейнської та японської або 

Азійської. 

Якщо проаналізувати інформаційну 

складову системи корпоративного управління, то 

одним з критеріїв може стати порівняння правил 

розкриття інформації в країнах, що належать до 

проаналізованих корпоративних моделей. Так в 

таблиці, ми можемо побачити, що правила 

розкриття інформації в США є найбільш 

досконалими та прозорими, наприклад, 

фінансова звітність готується та 

оприлюднюється на паперових та електронних 

носіях щоквартально і, відповідно, емісія акцій 

може проходити щоквартально.   

До групи великих акціонерів включаються 

ті,  хто має більше 5% акцій, що призводить до 

необхідності реєстрації своїх дій в 

антимонопольних органах та оприлюднення 

відповідної інформації, в проспекті емісії акцій 

володіння акціями своєї корпорації та обсяги 

винагороди оприлюднюються по кожному з 

членів Наглядової Ради і керівників корпорації, а 

розміри преміювання висвітлюються по п’яти 

основним керівникам, що одержують заробітну 

плату понад 100 тис. дол. на рік. Оскільки 100 

тис. дол. не є великою платою в корпораціях 

США для менеджерів, то практично 5 керівників 

кожної корпорації висвітлюють свої доходи в 

проспекті емісії. По всім керівникам та членам 

Наглядової ради в проспекті емісії надаються 

докладні дані про рід занять та зв’язки їх сім’ї з 

корпорацією. 

Досліджуючи праці американських вчених, 

можна зазначити, що на їх думку, американська 

корпоративна система також є найбільш 

інформатизованою. Р. Уотермен у монографії, що 

вже стала класичною  «Фактор оновлення або як 

підтримують конкурентоспроможність кращі 

корпорації» визначив окремі особливості 

корпоративного менеджменту американських 

корпорацій та виокремив серед них інформаційні 

складові [7].  
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6. Висновки. Таким чином, за 

результатами проведеного дослідження 

визначено, що всі дослідженні риси сучасного 

корпоративного управління, які притаманні 

головним світовим моделям, спираються на 

процеси глобалізації, які стимулюються в тому 

числі і інформатизацією світогосподарського 

розвитку. Доведено, що всі етапи здійснення 

процедур корпоративного управління пов’язані 

на теперішній час з використанням 

інформаційних технологій. Характер чинників, 

що сприяють проникненню інформаційних 

технологій в процеси корпоративного управління 

слід визначити як об’єктивні та універсальні. 

Визначено, що всі пріоритетні напрями 

роботи управлінських служб корпорації в 

процесі реалізації процедур корпоративного 

управління слід визначити такими, що тісно 

пов’язані з інформаційною діяльністю. Особливо 

це стосується діяльності незалежних 

реєстраторів. Доведено, що всі корпоративні 

моделі світу спираються на інформаційну 

діяльність, проте в сфері корпоративного 

управління найбільш інформаційноємною 

моделлю є Англо-американська або саксонська 

модель. Це зумовлено найбільш повним 

розкриттям інформації в процесі корпоративного 

управління та політикою «інформаційного 

опортунізму» яку проводять менеджери 

американських корпорацій. 
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