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КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ: 

ТОПОЛОГІЯ МОДЕЛЕЙ  

Визначення терміну «корпоративні інформаційні системи» (далі – КІС) 

мають ідеологічну, управлінську, технологічну, автоматизовану та 

інформаційну складові. КІС є складним поняттям, що динамічно розвивається 

пропорційно стрімкої еволюції високих інформаційних технологій. Зміст та 

призначення цього поняття демократизується (від важких великих програмних 

продуктів для корпорацій до легких програм автоматизації всіх процесів 

будьякого підприємства) та галузево розширюється: від бізнесу та 

виробництва до недержавних гуманітарних закладів.  

В умовах над динамічного розвитку інформаційних технологій та 

глобальної конкуренції вдосконалення корпоративного управління будь-якого 

підприємства стає ключовим стратегічним завданням його розвитку і 

життєдіяльності. Зазвичай під «корпоративними інформаційними системами» 

(КІС) розуміють великі відкриті інтегровані інформаційні системи управління, 

планування та контролю бізнес-процесів корпорації (об'єднань територіально 

розподілених підприємств, що працюють під централізованим управлінням і 

вирішують спільні завдання).  

Модель корпоративного управління – це сполучення, набір системо 

утворюючих компонентів. Будь-яка систематизація засновується на 

виокремленні загальних для всіх елементів ознак, які приймаються за 

системоутворюючі. Це означає, що одні і ті ж елементи системи (в даному 



випадку компоненти моделі корпоративного управління) можуть стати 

основою для побудови різних моделей корпоративного управління.  

При цьому корпоративне управління розуміється як система 

взаємовідносин між акціонерами, радою директорів і правлінням, визначені 

статутом, регламентом і офіційною політикою компанії, а також принципом 

верховенства права. Модернізація інформаційного забезпечення 

корпоративного управління має здійснюватися за такими напрямами: 

виявлення інформаційних потреб; встановлення джерел інформації; збір даних 

і їх передача для наступної обробки; оцінка достовірності, повноти і 

своєчасності даних та їх обробки за відповідними алгоритмами; аналіз 

обробленої інформації і виявлення стану та тенденцій розвитку підприємства; 

оцінка альтернатив різних дій, вибір і прийняття рішень.  

Удосконалення інформаційного забезпечення корпоративного 

управління потребує наступних заходів:  

 аналізувати ситуацію,  

 визначати загрози та можливості,  

 встановлювати цілі та конкретні завдання; приймати обґрунтовані і 

своєчасні рішення;  

 координувати дії розрізнених підрозділів і спрямовувати їхню роботу на 

досягнення встановлених цілей забезпечення повноти та достовірності 

інформації про діяльність корпорацій, що розкривається, через приведення 

її складу та структури у відповідність до вимог міжнародних стандартів;  

 удосконалення способів розкриття інформації для забезпечення 

рівноправного та не пов’язаного із значними витратами доступу 

користувачів до інформації;  

 встановлення оптимальних термінів подання та оприлюднення інформації; 

врегулювання питань, пов’язаних з використанням інсайдерської 

інформації.  



Удосконалення корпоративного управління неможливе без його 

гармонійного інформаційного забезпечення на основі сучасних цифрових 

технологій, що передбачає ефективну системи розкриття інформації та 

забезпечення прозорості емітентів цінних паперів, акції яких повинні 

перебувати в публічному обігу.  

Так, інформаційне забезпечення корпоративного управління повинно 

регулювати ключові питання розкриття інформації, у тому числі обсяг 

інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації (порядок 

надання інформації на запит заінтересованих осіб); обмеження щодо 

розкриття інформації, в тому числі порядок визначення переліку відомостей, 

що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, їх 

збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів товариства щодо 

підготовки, розкриття, збереження інформації та контролю за виконанням 

інформаційної політики товариства.  

Модернізація інформаційного забезпечення корпоративного управління 

на основі сучасних цифрових технологій сприяє підвищенню ефективності 

корпорацій та розширенню їх доступу дo зовнішнього фінансування, є oднією 

з необхідних умов стійкого економічного їх зростання.  

Проте, у практику вітчизняного корпоративного управління недостатньо 

впроваджуються сучасні цифрові технології. Важливо оцінити користь і вірно 

розставити пріоритети. Цифровізацію варто розглядати як інструмент, а не як 

самоціль. Цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до 

використовуваних інформаційних технологій: систем управління 

маркетингом, продажами і сервісом; телефонії і мессенджерам; системам 

документообігу і управління персоналом; облікових систем і безлічі інших 

корпоративних додатків. Драйвером digital-трансформації в корпоративному 

управлінні є керівництво корпорації. На цьому етапі необхідно сформувати 

спільне бачення: розставити стратегічні пріоритети, визначити цінності та 

завдання змін.  



Digital-стратегія є локомотивом цифрової зрілості. Рішення окремих 

проблем за допомогою розрізнених технологій менш ефективно, ніж 

комплексний інтегрований підхід. Важливо чітко усвідомлювати, які цілі 

вирішує кожен крок трансформації, яку користь підприємству приносить та чи 

інша технологія.  

Для оптимізації внутрішніх комунікацій використовують спеціалізоване 

програмне забезпечення − ERP, системи електронного документообігу, CRM, 

BMPS-системи, UPE-платформи з управління ефективністю.  

Модернізація інформаційного забезпечення корпоративного управління 

на основі сучасних цифрових технологій передбачає перетворення форм і 

методів корпоративного управління; digital-трансформацію технологій 

корпоративного управління з урахуванням вимог її пануючої моделі в умовах 

глобалізації, інтересів самих корпорацій та їх акціонерів, держави; 

переорієнтацію цінностей і пріоритетів функціонування корпорацій.  

Отже, інформаційне забезпечення корпоративного управління на основі 

сучасних цифрових технологій виступає умовою ефективної роботи 

корпорацій, розширює їм доступ на світові ринки капіталу, дає змогу 

ефективніше розподіляти ресурси, підвищити ефективність управлінських 

рішень, сформувати соціальну корпоративну культуру з урахуванням нових 

цінностей та орієнтирів. 


