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ВСТУП
Корпоративна діяльність в умовах глобалізації

інформаційної економіки набуває нових форм, які
зумовлюють виникнення додаткових інструментів
не тільки макроекономічного впливу, але й внут"
рішнього корпоративного управління. Глобальні
тенденції інтернаціоналізації капіталопотоків та
виробництва, лібералізації зовнішньої торгівлі, а
також концентрації капіталів поставили корпора"
тивну діяльність у епіцентр світового економічно"
го розвитку. Відповідно до цього концепція кор"
поративного управління як сучасної цілісної сис"
теми взаємовідносин між акціонерами (власника"
ми) корпорацій, їхніми менеджерами (виконавчи"
ми органами), кредиторами, найманими працівни"
ками, державою та суспільством у цілому виник"
ла і набула повсюдного розвитку [1].

Для України, де корпорації утворилися по"
рівняно недавно, а світові інтеграційні процеси
вже прийняли глобальний характер і розвивають"
ся з високою інтенсивністю, дуже важливо знай"
ти підходи до вирішення інтересів не лише госпо"
дарюючих одиниць, але й держави та суспільства
в цілому. Сьогодні формування і розвиток корпо"
ративного сектора економіки є найважливішим
стратегічним напрямом організаційно"структур"
ного перетворення економіки країни. Лише великі
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корпоративні структури здатні забезпечити тех"
нологічний прогрес, конкурентоздатність на
зовнішніх ринках і відновлення економічного ро"
сту.

Особливості становлення та розвитку корпо"
ративного сектора економіки України на пере"
хідному до ринку етапі аналізують у своїх працях
Д. Баюра, М. Данько, Ю. Денисов, В. Євтушев"
ський, І.  Жадан, О. Мендрул, С. Румянцев, І. Сазо"
нець, А. Сірко, Н. Супрун, Л.І. Федулова, П.Г. Ка"
манець та інші дослідники.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — систематизувати наукові погля"

ди щодо дефініції, теорій і моделей корпоратив"
ного управління,  ідентифікувати особливості
його становлення в Україні і на цій основі розро"
бити пропозиції щодо подальшого розвитку мо"
делі функціонування корпоративного сектора.

РЕЗУЛЬТАТИ
Українська модель корпоративного управлі"

ння, на відміну від країн з розвиненою ринковою
економікою, формувалася переважно штучно —
шляхом майже одночасної корпоратизації та при"
ватизації величезної кількості державних
підприємств, первісно утворених за умови адмін"
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істративного регулювання економіки. Однак в су"
часних умовах масове акціонування підприємств
не призвело до істотних зрушень у досягненні ос"
новних цілей суспільства. Початковий етап рин"
кової трансформації адміністративно"командної
економіки виявив значну невідповідність початко"
вих задумів реформаторів і фактично досягнутих
результатів. Отже, підсумки приватизації не да"
ють підстав стверджувати, що основна проблема
реформи — формування ефективної структури
власності — близька до успішного вирішення [2,
с.39].

Процес становлення корпоративних відносин
в України вже пройшов три етапи. Перший з них
припав на 1991—1993 роки, коли було прийнято
базові закони, у тому числі "Про підприємства в
Україні" від 27 березня 1991 року, "Про госпо"
дарські товариства" від 19 вересня 1991 року, па"
кет законів про приватизацію, внесено деякі зміни
у Цивільний кодекс та Кодекс законів про працю
тощо. Багато законодавчих актів стали основою
для корінного реформування власності і станов"
лення корпоративного сектора в економіці краї"
ни.

Другий етап, — охоплює 1993—1997 роки —
традиційно в економічній літературі визначають
як масову приватизацію, оскільки вона відбувала"
ся у формі масового акціонування державних
підприємств та залучення великої кількості насе"
лення до приватизаційного процесу. Приватиза"
ція великих i середніх державних підприємств
здійснювалась переважно через продаж акцій
відкритих акціонерних товариств, створених на
базі майна цих об'єктів. Масова приватизація в
Україні мала на меті формування не тільки кор"
поративного сектора, а й фондового ринку та
його інфраструктури. Специфіка даного етапу
визначила i його назву — "сертифікатна" прива"
тизація, оскільки її основою стали приватизаційні
майнові та компенсаційні сертифікати, а також
акції пільгового розміщення. На цьому етапі го"
ловними учасниками корпоратизації стали прац"
івники підприємств та їх керівництво, які корис"
тувалися значними пріоритетами під час купівлі
акцій. Результатом став безпрецедентний за мас"
штабами розподіл акцій серед дрібних власників,
що дозволило дослідникам (О. Радигін, С. Румян"
цев, А. Сiрко) на даному етапі констатувати фор"
мування "аутсайдерської" моделі корпоративно"
го управління [3, с. 192—193].

Негативною характеристикою цієї моделі ста"
ло те, що акціонери більшості створених акціонер"
них товариств не отримали реальних механізмів
для реалізації прав власності, а в багатьох випад"
ках — i фактичних прав акціонера. Разом з тим,
недостатній розвиток фондового ринку та фон"
дової інфраструктури, відсутність механізмів кон"
тролю з боку держави й акціонерів та дієвої сис"
теми розкриття інформації акціонерними товари"

ствами не створили інституційне підгрунтя для
ефективного розвитку системи захисту прав акц"
іонерів. Аналіз розвитку корпоративного секто"
ра на цьому етапі свідчить, що трансформацію
форми власності й передавання її об'єктів у при"
ватний сектор виявились недостатньою умовою
для забезпечення ефективного розвитку під"
приємництва, його організаційних форм та рин"
кових відносин загалом. Можна зробити висно"
вок, що основне завдання приватизації — форму"
вання активного підприємницького ресурсу та
ефективних організаційних форм господарства —
на цьому етапі не було реалізоване. Разом з тим,
"законодавчо запроваджені способи привати"
зації, особливо механізми сертифікатної прива"
тизації, сприяли накопиченню у власності держа"
ви дрібних пакетів акцій, які, до того ж, були роз"
порошені поміж різними органами виконавчої
влади", що, на думку В. Семенюк, призвело до не"
можливості реалізовувати цiлiсну державну пол"
ітику щодо управління державним сектором та
"фактичної втрати такого джерела доходів від
володіння корпоративними правами, як дивіден"
ди" [4, с. 79].

Третій етап розвитку корпоративних відносин
розпочався у грудні 1997 р. з опрацюванням та
внесенням суттєвих змін до Закону "Про госпо"
дарські товариства". За цей період на розгляд Вер"
ховної ради внесено закони проектів "Про акціо"
нерні товариства", "Про корпоратизацію", прий"
нято новий Цивільний кодекс [5, с. 60] під гаслом
створення ефективних механізмів оптимізації
структури власності, що зумовило пошук нових
схем її формування. Відзначимо, що перші спро"
би проведення продажу за грошові кошти були
здійснені ще у 1996 році у вигляді комерційних i
некомерційних конкурсів, грошових аукціонів та
продажу пакетів акцій на фондових біржах. Цей
процес, на думку Л. Лещенко, "сприяв визначен"
ню реальної ринкової вартості державного май"
на, оцінка якого іноді спотворювалася в ході дов"
ільної оцінки вартості фондів" [6]. Етап характе"
ризувався продажем великих державних об'єктів
та активним залученням до приватизаційних про"
цесів зовнішніх інвесторів. Основною відмінністю
цього етапу стало проведення продажу акцій за
грошові кошти у вигляді комерційних i некомер"
ційних конкурсів, грошових аукціонів та прода"
жу пакетів акцій на фондових біржах.

Одним із критеріїв цього процесу є здійснення
оціночної вартості об'єкта приватизації. Ще на
початку ринкових перетворень в Україні завдан"
ня політики і економіки полягало у структуру"
ванні всього виробничого сектора шляхом визна"
чення, які підприємства слід було залишати у дер"
жавній власності, які приватизувати повністю, а
в яких зберегти за державою можливість корпо"
ративної участі у підприємницькій діяльності [7,
c. 82]. Саме на цьому етапі, на думку В. Семенюк,
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виявилися й інші негативні тенденції: з'явилися
тіньові канали приватизації, зокрема через прак"
тику передавання державних пакетів акцій в уп"
равління впливовим національним бізнес"групам;
процедуру штучного банкрутства, що дозволяло
купувати об'єкти за нижчою, ніж за приватиза"
ційна, ціною та без фінансових зобов'язань перед
кредиторами; додаткову емісію акцій, у результаті
якої частка державної власності зменшувалася до
рівня, що не дозволяв впливати на прийняття уп"
равлінських рішень тощо. При цьому "приватні
бізнес"групи набували контролю над великими
державними підприємствами без притаманної
праву власності відповідальності за результати
діяльності підприємств" [4, с. 79]. Це призвело до
деформації механізмів реалізації державних кор"
поративних прав та втрати можливості контро"
лю за їх використанням.

Характерні риси становлення корпоративно"
го управління в Україні представлені в табл. 1.

Сьогодні триває четвертий етап корпоратив"
них відносин, який розпочався з прийняття пар"
ламентом в 2008 році Закону України "Про акці"
онерні товариства", який спрямований на захист
прав акціонерів від можливих порушень, які ос"
таннім часом мають досить поширений характер.

Але даний документ викликав найбільшу про"
блему — це половинчастість корпоративної ре"
форми, яка почалася з його прийняттям. Прий"
няття і редагування закону відбулось настільки
швидко, що частину необхідних для нього норм
виключили. Недостатньо прораховані економічні,
юридичні "вузькі місця", що призводять до думки

про намагання навмисної стаг"
нації ситуації в існуючому пе"
рехідному стані. Законопроек"
ти з пропозицією залишити
старі акціонерні форми (ВАТ
і ЗАТ) означає, що буде про"
довжуватись робота в системі
подвійних стандартів та різно"
го ступеня захищеності інвес"
торів. Можливо, за такої ситу"
ації і перехідний період по"
трібно було подовжити, про"
рахувавши ті проблеми, які ви"
никнуть у реально діючих
підприємств при трансфор"
мації [8].

Таким чином, концепту"
альні проблеми проявляються
у відсутності чітко сформуль"
ованої стратегії держави по
відношенню до процесу роз"
витку корпоративного секто"
ра, реальної державної
підтримки суб'єктів діяль"
ності, чітко визначених єдиних
і прозорих "правил гри" для

всіх учасників корпоративних відносин. Не див"
лячись на те, що в Україні склалась достатньо роз"
винена нормативно"правова база, що регламентує
питання формування та функціонування корпо"
ративного сектора, разом з тим вона досить су"
перечлива та недосконала.

Проблеми загальноекономічного характеру
безпосередньо пов'язані з виробничою, інвестиц"
ійною і фінансовою кризою в країні, до них слід
віднести недосконалість і нестабільність податко"
вої системи; неефективну систему тарифного ре"
гулювання і митниці; відсутність захисту вітчиз"
няних виробників, загрозу монополізації ринку
внаслідок існування обмеженого числа олігархі"
чних фінансово"промислових груп; необхідність
реорганізації фінансово"кредитної системи.

Проблеми організаційно"управлінського ха"
рактеру, в першу чергу, визначаються: неадекват"
ністю організаційної структури; низькою якістю
корпоративного управління; відсутністю націо"
нальної діяльної культури, корпоративної етики
та соціальної відповідальності; корумпованістю та
боротьбою за корпоративний контроль різних
учасників корпоративних відносин; низькою ква"
ліфікацією управлінських кадрів [9, с. 8].

На думку Кудрі Я.В. [10], основною причиною
виникнення проблем, пов'язаних з управлінням
корпоративною власністю та із забезпеченням
ефективного функціонування корпорацій, є
відсутність досконалого нормативно"правового
забезпечення в сфері корпоративного сектора.

Слід зазначити, що протягом 15 років держав"
на влада України вживала ряд заходів для стиму"

Таблиця 1. Характерні риси становлення корпоративного
управління в Україні
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лювання розвитку корпоративного підприємниц"
тва. Однак їм бракувало системності, послідов"
ності, комплексності та компетентності. Закони
України, які регулюють взаємовідносини акціо"
нерних товариств між собою, акціонерами, інве"
сторами і т.п., не повністю висвітлюють діяльність
акціонерних товариств, а багато важливих питань
їх діяльності зовсім не регламентовані правови"
ми актами. Це стосується майнових відносин і не"
майнових прав акціонерів, обов'язків правління та
зборів акціонерів, організації емісії цінних паперів
тощо.

Масштабне здійснення в Україні безкоштов"
ної приватизації привело до створення на багать"
ох підприємствах акціонерних моделей, характер"
ною рисою яких є домінуюча роль акціонерів"пра"
цівників ВАТ.

Можна виділити три найбільш впливові чин"
ники на розвиток вітчизняних корпоративних
відносин. Першим з них є роль держави у роботі
з акціонерним товариством, що передбачає ство"
рення системи контролю з метою передбачення
та усунення можливих порушень і зловживань.
Другий чинник — відносини всередині підприєм"
ства, що далекі від ідеального стану з причин по"
стійних конфліктних ситуацій. І, нарешті, третій
чинник, який визначає сьогодні тенденції форму"
вання корпоративних відносин, полягає у вітчиз"
няних особливостях консолідації пакетів акцій.
Це — найбільш актуальна проблема українсько"
го ринку цінних паперів [5, с. 65].

Сьогодні необхідно створити таку модель уп"
равління, яка базувалась на принципово нових
підходах до підприємницьких і ринкових струк"
тур, які функціонували б високоефективно і соц"
іально спрямовано — це неодноразовий правовий
акт і, тим більше, не одночасна революційна ак"
ція руйнування діючого виробничого і ринкового
потенціалу й виникнення більш ефективного но"
вого. Це тривалий еволюційний процес глибоких
господарських та економічних перетворень, тех"
нологічного оновлення, конверсії та диверсифі"
кації капіталу, формування пріоритетів у системі
міжнародного поділу праці та розвитку макрогос"
подарських зв'язків.

Дані перетворення необхідно починати з внут"
рішньокорпоративної системи управління. Зба"
лансована система управління в середині корпо"
рації можлива тільки за рахунок досягнення внут"
рішнього співробітництва, що являє собою кон"
центрацію внутрішньо інтеграційних зв'язків. Дані
зв'язки будуються на внутрішній інтеграції, куль"
турі співробітництва. Як переконує світовий
досвід, корпоративна культура, у тому числі й
культура спілкування як її основа, — сьогодні
один з найважливіших ресурсів збереження і роз"
витку підприємства. Це потужний стратегічний
інструмент, що допомагає працівникам орієнту"
ватися на стратегічні цілі та вибирати відповідну

поведінку, правильно інтерпретувати все, що
відбувається в організації; стимулює само"
свідомість і відповідальність кожного, створює
моделі для наслідування; дає змогу полегшити
взаємодію між працівниками; поєднує організа"
цію і людей, які там працюють, створює зовнішнє
уявлення про них.

Другим за впливовістю можна визначити на"
прям удосконалення стосунків між власниками
статутного капіталу, менеджерами підприємства
та місцевою владою. Суть проблематики взаємин
власників і менеджерів компаній, як вважають І.Л.
Сазонець та Ю.В. Вдовиченко [11], полягає у виз"
наченні власниками і менеджерами порядку
здійснення ними підприємницької діяльності. В
умовах розділення функцій управління і контро"
лю ефективна система ухвалення рішень має на
увазі, що контроль (затвердження рішень і відсте"
ження їх виконання) має бути відокремленим від
їх ініціації і реалізації. В умовах поєднання функ"
цій цей процес здійснюється в рамках "управ"
лінського ядра", і розподіл діяльності має прихо"
ваний характер. У міжнародній практиці люди, які
реально управляють, часто не допускаються до
процесу вироблення і ухвалення стратегічних
рішень.

У збалансованій системі головне завдання
власників — забезпечити підзвітність менеджмен"
ту, а головний засіб реалізації цього обов'язку —
контроль і оцінка роботи менеджменту. Розподіл
підприємницької діяльності організований так,
що менеджмент відповідальний за розробку стра"
тегічних рішень, наглядова рада лише схвалює або
не схвалює запропоновані рішення.

Взаємодія власників і менеджерів повинна вра"
ховувати факт принципового діалогічного при"
строю суб'єкта управління ("управлінського
ядра"). В системі інсайдерів власники, інвестори,
члени наглядової ради мають бути залучені в роз"
робку стратегічних рішень разом з менеджментом
[12; 13].

І.Л. Сазонець та Ю.В. Вдовиченко пропонують
формування такої системи корпоративного уп"
равління, основу якої складатиме процес ухвален"
ня стратегічних рішень, а необхідною умовою її
існування — найбільш доцільний розподіл конт"
ролю (баланс влади) між власниками і менедже"
рами бізнесу. Ефективний механізм контролю за
діяльністю менеджерів означає баланс між пере"
вагами моніторингу (якого практично немає в
умовах розділення управління і контролю) і ви"
годами від надання деякої свободи дій менедже"
рам (ослаблення тотального контролю, властиво"
го системі "інсайдерів") [11].

Викладені положення виступають детермінан"
тами побудови структурно"логічної схеми систе"
ми корпоративного управління (рис. 1).

Структурування соціального простору з точ"
ки зору конфлікту інтересів дає уявлення про
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дисциплінуючі механізми. Домінуючі способи ви"
рішення конфлікту інтересів більш високого рівня
виступають як дисциплінуючі механізми для кон"
флікту інтересів нижчого рівня (рис. 2).

Конфлікт інтересів між власником та менед"
жментом — це внутрішній конфлікт інтересів кор"
порації. Зовнішні структурні компоненти соціаль"
ного простору виступають в даному випадку як
дисциплінуючі механізми. Дослідження підтвер"
джують, що фінансово"інвестиційні ринки реагу"
ють на якість корпоративного управління — з на"
рощуванням внутрішньокорпоративного конфл"
ікту вартість акціонерного капіталу може пада"
ти. Це веде до того, що компанія стає недооціне"
ною і викликає інтерес з точки зору захоплення.
Таким чином, учасники корпоративного конфлі"
кту відчувають його як в результатах (зниження
вартості), так і в ризиках (наростає загроза втра"
ти контролю). Для всіх учасників конфлікту — це
веде до негативних наслідків, розуміння яких
підштовхує до пошуку компромісу1. Аналогічно
діють і інші дисциплінуючі механізми.

Виходячи з уявлення про дисциплінуючі механ"
ізми і структурування соціального простору, мож"
на дати визначення корпоративного управління.

Корпоративне управління — це процес, відпо"
відно до якого встановлюється баланс між еконо"
мічними та соціальними цілями, між індивідуаль"
ними і суспільними інтересами.

Слабкі дисциплінуючі впливи в корпоративно"
му просторі в економіці країн, що розвиваються,
не можуть зупинити ескалацію конфлікту, який
іноді розвивається аж до руйнування корпорації.
У цих умовах традиційні моделі корпоративного
управління не працюють і виникає підприємниць"

ка модель корпоративного
управління (рис. 3). Поряд
з формальними механізма"
ми корпоративного управ"
ління формується підприє"
мницьке ядро, яке перехоп"
лює функції управління
бізнесом. Це ядро являє со"
бою свого роду внутрішнє
закрите акціонерне това"
риство, що сформувалося
неформальним шляхом і
яке підміняє собою всі
формальні механізми кор"
поративного управління.
При цьому йде безперерв"
на боротьба за перехоплен"
ня підприємницької функ"
ції з боку інших груп. Це
природно, адже інтереси
тих, хто не потрапив в

підприємницьке ядро, ніяк не захищені. В даному
випадку мова йде навіть не про захист прав
дрібних акціонерів, а про захист інтересів вели"
ких акціонерів, що не потрапляють в підприєм"
ницьке ядро.

Така ситуація досить природна для України,
оскільки в процесі приватизації були формаль"
но створені акціонерні товариства відкритого
типу, які не мали можливості залучати капітал
на фондовому ринку, а в багатьох випадках, че"
рез свій бізнес, знаходилися на більш ранніх ста"
діях життєвого циклу компанії, для яких "закри"
та" форма ведення бізнесу більш природна. За"
лишаючись за формою відкритими, вони змушені
були створювати паралельні моделі "закритого"
типу корпоративного управління. Формування
незрілих акціонерних товариств з високою кон"
центрацією капіталу при цьому ставало немину"
чим.

Підприємницьке ядро як інструмент системи
корпоративного управління не є поганим за виз"
наченням. Діяльність підприємницького ядра
може бути спрямована як на благо організації, так
і на шкоду. Істотним тут є питання про стійкість і
ефективність такої моделі корпоративного управ"
ління.

За рахунок зовнішніх дисциплінуючих впливів
конфлікт інтересів можна утримувати в певних
рамках, але самі по собі дисциплінуючі механіз"
ми не вирішують всього спектра проблем корпо"
ративного розвитку.

ВИСНОВКИ
На сьогодні можна стверджувати, що в Ук"

раїні національна модель корпоративного уп"
___________________________

1 При цьому, як зазначає Г.М. Константинов, "конфлікт інтересів не потрібно усувати, потрібно знайти механізми соціальної
взаємодії, що перетворюють його на джерело ефективного розвитку", оскільки повне усунення конфліктів інтересів веде до кра"
ху.  [14].

Рис. 1. Структурно(логічна схема стратегічно орієнтованої
системи корпоративного управління
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равління перебуває на етапі свого актив"
ного становлення й розвитку. Вона має
вдосконалюватися у напрямі забезпечен"
ня таких традиційних функцій, як вироб"
лення стратегії, захист інтересів акціо"
нерів та інших зацікавлених осіб, моніто"
ринг діяльності вищого керівництва
тощо.
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Рис. 2. Корпоративне управління: зовнішній
дисциплінуючий вплив

  
 

 

  
  
 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

Рис. 3. Підприємницька модель корпоративного
управління
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