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корпоративного управління. 

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративний контроль, 

інституційне середовище корпоративного управління, корпоративне 

законодавство, судово-арбітражна система, фондовий ринок, корпоративна 

культура. 

In this report, we have identified institutional environmental factors that have 

the greatest impact on the effectiveness of corporate management in the industrial 

enterprises of Ukraine. Outlined measures aimed at creating favorable conditions for 

improving the effectiveness of corporate management 

Key words: corporate management, corporate control, corporate law, courts 

and arbitration system, the stock market, corporate culture. 



Характерним явищем ринкових трансформацій в Україні стало створення 

корпоративного сектора економіки як базового серед інших організаційно-

правових форм господарювання. Формування ефективної системи 

корпоративного управління залишається важливою складовою структурного 

реформування, що зумовлює актуалізацію наукових досліджень різнопланового 

соціально-економічного змісту. 

Проблематика корпоративного управління активно досліджується такими 

вітчизняними економістами, як В. Адамчук, А. Воронкова, М. Грідчіна, В. 

Євтушевський, Д. Задихайло, О. Кібенко, Г. Козаченко, Є. Коренев, А. 

Мендрул, О. Поважний, О. Рудінська, С. Румянцев, М. Сірош, Н. Хвесюк, М. 

Чечетов та ін. По цій проблематиці висунуті та обґрунтовані концептуальні 

моделі соціально-економічних процесів, зібрано великий емпіричний матеріал, 

зроблені певні висновки та рекомендації. Але практика реформування значно 

випереджає наукове осмислення трансформаційних процесів, що негативно 

впливає на їх соціально-економічну ефективність. Особливо це стосується 

великих стратегічно важливих підприємств, де трансформаційні процеси 

продовжуються вже більше 10 років, але завдання формування більш-менш 

усталеної системи корпоративного управління тут ще далеке від свого 

задовільного вирішення. 

При вирішенні питання удосконалення системи корпоративного 

управління на вітчизняних підприємствах першочергову увагу слід приділити 

дослідженню факторів, які впливають на її ефективність. На сьогоднішній день, 

як в науковій літературі, так і в повсякденній діяльності основна увага 

приділяється перш за все внутріорганізаційним чинникам: особливостям 

організаційно-управлінської структури, системі управління підприємством, 

змісту та характеру здійснення бізнес-процесів, внутрішньофірмовим 

механізмам корпоративного контролю. Менше уваги приділяється зовнішнім 

чинникам. Але вплив саме цих факторів на етапі формування корпоративного  

підприємництва в Україні є вирішальним. 



Виходячи з цього, метою роботи є виявлення і оцінка основних факторів 

зовнішнього інстутиційного середовища, які мають найбільший вплив на 

ефективність системи корпоративного управління на промислових 

підприємствах України. 

Однією з головних причин численних проблем і труднощів в налагодженні 

дієвого та ефективного корпоративного управління, на думку багатьох 

вітчизняних дослідників, є недосконалість нормативно-правової бази 

акціонерного підприємництва. 

Прийнятий у вересні 2008 року Верховною Радою Закон України «Про 

акціонерні товариства» [1, c.13-21] при всій його важливості не зможе вирішити 

всі проблеми нормативно-правового забезпечення корпоративного управління. 

Тому доцільно на базі цього закону розробити спеціальні нормативні 

документи з урахуванням специфіки окремих моделей корпоративного 

контролю. Зокрема, актуальними є пошук найбільш ефективних засобів 

нейтралізації тих негативних наслідків, які можуть виникнути з огляду на дуже 

високий рівень концентрації господарської влади в компаніях, де більше 90% 

акцій належить одному власнику та афілійованим з ним особам. Жорсткі 

вимоги до систематичного суспільного моніторингу діяльності підприємств 

повинні, з одного боку, забезпечувати надійний захист інтересів держави, 

трудових колективів та місцевої громади від можливої ненормативної ділової 

поведінки  «монархічної» контролюючої групи, а з другого – стимулювати 

власників до деконцентрації прав власності на акціонерний капітал великих 

підприємств і створенню умов для формування в перспективі механізмів 

внутрішнього корпоративного власницького та менеджерського 

взаємоконтролю. Доцільним було б також передбачити у спеціальному 

нормативному акті обов'язки та відповідальність так званих 

«містоутворюючих» компаній: відповідальність за збереження та покращення 

умов життєдіяльності місцевої громади, збереження зайнятості населення, 

диверсифікацію виробництва на територіях, населення яких знаходиться у 

вирішальній залежності від діяльності певних компаній. 



Безумовно, з прийняттям та імплементацією (введенням в дію, 

реалізацією) після певного перехідного етапу Закону України «Про акціонерні 

товариства» з'явилася обґрунтована надія на формування більш сприятливих 

умов для підвищення ефективності корпоративного управління. Але ці надії 

можуть не справдитися без суттєвого реформування господарської судово-

арбітражної системи. Адже практичний досвід показав, що вітчизняна судово-

арбітражна система в тому стані, в якому вона є сьогодні, не має змоги 

ефективно виконувати як функції об'єктивного, не заангажованого арбітражу 

відкритого зіткнення тих конфліктних інтересів, які супроводжували процес 

формування та функціонування акціонерних товариств, так і функції 

ефективного інфорсменту (забезпечення безумовного виконання законних 

рішень). 

Звичайно, комплекс конкретних заходів по реформуванню господарської 

судово-арбітражної системи повинні визначити компетентні спеціалісти в 

галузі корпоративного права на основі аналізу як світового досвіду, так, і, що 

особливо важливо, вітчизняної практики судового вирішення конфліктів 

корпоративних інтересів. Але вже зараз серед спеціалістів існує консенсус 

відносно основних завдань, на вирішення яких повинна орієнтуватися така 

реформа [2; 3; 4]: 

- забезпечення прозорості складу судового корпусу та судової діяльності; 

- забезпечення незалежності господарських судів як фінансової, так і 

адміністративно-політичної; 

- підвищення компетентності та авторитету судейського корпусу; 

- забезпечення нормальних організаційних та матеріально-технічних умов 

для діяльності господарських судів (формування достатньої мережі 

господарських судів, забезпечення спеціальними приміщеннями, сучасною 

інформаційною технікою тощо); 

- формування спеціалізованих підрозділів арбітражних судів, які могли б 

компетентно займатися поширеними «вузькими» предметними сферами 

конфліктних інтересів, пов'язаних з порушенням прав власності (таких, 



наприклад, як позови по операціям з цінними паперами, забезпеченням прав 

міноритарних акціонерів, банкрутством та санацією підприємств тощо); 

- забезпечення постійного компетентного аналізу судової практики по 

основним предметам акціонерних конфліктів та оперативне вдосконалення на 

цій основі процесуального законодавства. 

До числа найбільш важливих чинників, які суттєво стримують формування 

ефективного корпоративного управління аналітики відносять також відсутність 

в Україні дієздатного фондового ринку, як важливого автоматичного 

регулятора, який виконує важливі орієнтаційні, мотиваційні та селективні 

функції відносно ділової поведінки основних корпоративних суб'єктів 

(акціонерів, кредиторів, корпоративного менеджменту). 

Серйозно стримують процес формування «цивілізованого» фондового 

ринку в Україні домінуючі сьогодні орієнтації легальних і неформальних 

власників та вищих менеджерів тих «бізнесових груп», які контролюють 

більшість перспективних корпорацій України. По-перше, ці неформальні 

фінансово-промислові групи в умовах відсутності значних вільних заощаджень 

населення та концентрації ресурсів у власних фінансових структурах не 

розглядають додаткову емісію, як важливе джерело інвестицій. По-друге, вони 

справедливо вважають розвинутий, відкритий та прозорий фондовий ринок 

найбільш небезпечним для своїх життєвих інтересів, пов'язаних зі збереженням 

контролю над бізнесовими групами, які їм вдалося «захопити» та «збити» в 

буремні роки «первісного накопичення капіталу» та «прихватизації» [5;6]. Тому 

без зовнішнього тиску з боку державних та громадських інституцій формування 

ринкових механізмів оцінки ефективності господарювання та ринкового 

перерозподілу господарської влади на великих акціонерних підприємствах 

може розтягнутися на невизначений час та інтенсифікуватись тільки після 

суттєвої зміни мотивацій бізнес-еліт. Сьогодні з'явилася певна правова база для 

такого тиску. Стаття 24.п.2. Закону України «Про акціонерні товариства» 

передбачає, що «…публічне товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу 

та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. 



Укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного акціонерного 

товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється 

лише на цій біржі» [1, c.14]. 

Дослідники корпоративного управління традиційно звертають увагу на 

велику конструктивну роль фондового ринку і розглядають рівень його 

розвитку, як один з головних індикаторів зрілості національного 

корпоративного підприємництва. В останні ж роки все більше аналітиків 

починають звертати увагу на те, що спекулятивні орієнтації, які завжди 

притаманні «професійним гравцям» фондового ринку, зараз набули таких 

масштабів, що показники його динаміки вже не стільки орієнтують, скільки 

дезорієнтують бізнесменів і породжують таку конфліктність інтересів, яка 

надзвичайно негативно впливає на загальну ефективність як національних, так і 

світової економічних систем. 

«Спекулятивний бум» на недостатньо регульованих (надмірно 

лібералізованих) фінансових і, зокрема, фондових ринках є сьогодні однією з 

головних причин кризових явищ, які грізно заявили про себе на переломі ХХ та 

ХХІ століття. Спочатку Азійська фінансова криза 1997-1999 років, хвилі від 

якої прокотилися по багатьом країнам (в тому числі в Україні, де гривня була 

девальвована у 3,2 рази), потім в 2001-2002рр. лопнула «спекулятивна булька» 

ринків акцій високотехнологічних (як виявилося в більшій мірі «спекулятивно-

технологічних») компаній в США, ЄС та Японії. Нарешті іпотечна криза в 

США  в 2007-2008рр., яка в умовах спекулятивного переплетіння іпотечного та 

фондового ринків з широким використанням похідних цінних паперів, 

мультиплікована вартість яких багатократно перевищувала реальні активи 

позичальників, переросла у світову фінансову кризу, яка «потягла» за собою і 

загальну економічну рецесію в більшості країн світу [7, c.24-32]. Є підстави 

вважати, що і наш національний фондовий ринок сьогодні є не стільки 

знаряддям підвищення ефективності продуктивного корпоративного 

підприємництва, скільки «іграшкою» в руках спекулянтів. Тому, сприяючи 

активізації фондового ринку, слід постійно мати на увазі і по можливості 



своєчасно нейтралізувати тенденції до його надмірної спекулятивізації і 

відриву від потреб зростання виробничого капіталу та підвищення 

ефективності його продуктивного використання. 

Нарешті, ще одним важливим фактором, який суттєво впливає на 

ефективність системи корпоративного управління в Україні є рівень розвитку 

корпоративної культури. Формування акціонерних товариств в Україні в 1994-

2006рр. відбувалося в умовах глибокої моральної кризи, яка, не в останню 

чергу, спричинена недооцінкою вищими владними органами морально-

правових аспектів формування цивілізованого корпоративного підприємництва. 

Сьогодні, коли вже в основному закінчилися процеси первинного розподілу 

корпоративних прав є надія на те, що спільними зусиллями держави та 

громадськості можна буде зняти ті глибокі деформації в цільових орієнтаціях 

(орієнтація не стільки на продуктивне інноваційне підприємництво при 

суровому дотриманні законів та суспільних моральних норм, скільки на 

«захоплення» будь-якою ціною якомога більшої монопольної влади та 

особистого багатства) і методах діяльності (ігнорування законів та визнаних 

моральних норм в ділових відносинах, «силові методи» вирішення ділових 

конфліктів, неконкурентна, неринкова взаємодія з діловими партнерами) 

багатьох впливових економічних суб'єктів, які успадковані від часів 

«первісного накопичення капіталу» та «прихватизації». 

Важливим підґрунтям в зусиллях державних органів та громадськості, 

спрямованих на формування високої корпоративної культури є забезпечення 

гласності, прозорості, фінансово-економічної діяльності акціонерних товариств. 

Адже, як на це звертає увагу український економіст О. Мендрул, українським 

неформальним фінансово-промисловим групам вдалося створити в процесі 

приватизації абсолютно непрозору картину своєї діяльності, закриту від 

громадськості, зовнішніх контрагентів та фіскальних органів [8, c.11]. Закон 

України «Про акціонерні товариства» (ст.78) створює правові засади для 

боротьби за детінізацію, забезпечення публічності, гласності в господарській 

діяльності публічних акціонерних товариств [1, c.20].  



В умовах суттєвої обмеженості дії ринкових механізмів контролю та 

майже повної відсутності внутрікорпоративного взаємоконтролю відносно 

автономних значущих співвласників акцій та корпоративного менеджменту в 

умовах суперконцентрованої структури корпоративних прав «примусове» 

забезпечення інформаційної відкритості та прозорості діяльності великих 

стратегічно важливих акціонерних товариств є необхідною умовою 

попередження ненормативної поведінки економічних суб’єктів, причетних до 

функціонування таких підприємств. 

Таким чином, однією з важливих передумов для прогресивних зрушень в 

корпоративному сегменті промисловості є подальше вдосконалення 

корпоративного управління. Серед заходів, спрямованих на створення 

сприятливих інституціональних умов для підвищення ефективності 

корпоративного управління, суттєве значення має подальше вдосконалення 

корпоративного законодавства та судово-арбітражного регулювання захисту та 

перерозподілу корпоративних прав, сприяння розвитку фондового ринку, 

формуванню національної корпоративної культури, яка орієнтує корпоративних 

суб’єктів на підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

промислового виробництва при дотриманні загальновизнаних соціальних та 

екологічних стандартів. 
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