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У статті проведено дослідження сучасних особливостей міжнародного корпоративного управління:

проаналізовано основи міжнародного корпоративного управління, представлені основні його моделі, а

також проведено оцінку відповідності корпоративного управління в українських компаніях міжнародW

ним практикам і стандартам, представлено механізм адаптації вітчизняного корпоративного управлінW

ня до міжнародної практики. В цьому разі зазначено, що найбільш значущою з економічного погляду

формою організації є корпорація, яка визначається як колективна форма власності, найвищим органом

управління якої є загальні збори учасників щодо прийняття управлінських рішень. А звертаючись до

практики міжнародного корпоративного управління, це робить необхідним розробку, введення та доW

тримання внутрішньо корпоративних норм поведінки з регулювання взаємодії учасників управління на

основі впровадження певної моделі корпоративного управління та вироблення механізму адаптації

українських корпорацій до міжнародних економічних відносин.

The article examines the current features of international corporate governance, which analyzes the basics

of international corporate governance that promotes the development of new territorial markets, the creation of

joint ventures in the developed territories, as well as increasing the stability of national economies, suppliers

and consumers, production and marketing. The main models of international corporate governance (Japanese,

insider, outsider, family) on the basis of which the formation of economic processes of globalization of corporate

structures is presented, as well as some features of the functioning of corporations in international relations. An

assessment of the compliance of corporate governance in Ukrainian companies with international practices and

standards with the development of a mechanism for adapting domestic corporate governance to international

practice. In this case, it is noted that the most economically significant form of organization is a corporation,

which is defined as a collective form of ownership, the highest governing body of which is the general meeting of

participants to make management decisions, which determines the development, implementation and compliance

with internal corporate governance management participants. The study considers globalization as an objective

trend of world development, which remains a defining characteristic of the geoWeconomics model of the world

economy. Today it defines the development of the process of regionalization, aimed at the multipolarity of the

world economy as a basis for developing interstate tools of regulation, ensuring the dynamism and sustainability

of development in a paradigm shift in the world economy as a whole system. The article notes that globalization

has brought together existing models of corporate governance, forming their combinatory, which includes the

benefits of international models of corporate governance for the development of Ukrainian companies. And since

such relationships are governed by different systems of legal norms, different models of corporate governance

are used, which is a major factor in increasing the company's integration with the international market. At the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення та розвиток корпораційних структур —

одна з провідних тенденцій перетворення сучасної еко$
номіки як на мікро$, так і на макрорівні кожної країни.
В загальному значенні світова інтеграція сприяє освоєн$
ню нових територіальних ринків, створення спільних
підприємств на освоюваних територіях, підвищенню
стійкості національних економік, об'єднанню постачаль$
ників та споживачів, виробництва та збуту продукції.
Найчастіше найбільші корпорації виступають стратегі$
чними партнерами держави у проведенні промислової
політики та державних перетворень загалом.

Проте еволюція корпоративних форм організації та
управління бізнесом зумовила суттєві відмінності в плані
вибору моделі управління корпораціями, які відріз$
няється від традиційних суб'єктів господарювання
мікрорівня, набуваючи певний симбіоз світових моде$
лей корпоративного управління (японська, інсайдерсь$
ка, аутсайдерська, сімейна). В цьому разі аналіз світо$
вого досвіду становлення економічних процесів глоба$
лізації та корпоративних структур, а також деякі особ$
ливості функціонування корпорацій в міжнародних
відносинах, спонукає до подальшого дослідження тео$
ретико$методичних засад обгрунтування вибору моделі
вітчизняного корпоративного управління в умовах
міжнародної глобалізації економічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні значення та сутність корпоративного

управління досліджується як зарубіжними, так і вітчиз$
няними науковцями, серед яких Ч. Бернард, Р. Акофф,
Д. Стігліц, М. Аокі, Дж. Харіссон, Г. Мінз, К. Ейзенхард,
Ф. Нойбауер, А. Шегда, Д. Баюра, С. Якубовський,
Г. Филюк, С. Румянцев, Л. Павленко, З. Шершньова,
М. Татарчук, П. Буряк та багато інших. Напрям своїх
досліджень кожен з вчених визначає згідно спрямова$
ності своїх наукових інтересів, за різним глибинним сту$
пенем вивчення проблеми висвітлює окремі сторони
корпоративного управління.

Але питання корпоративного управління під впли$
вом глобалізаційних процесів світової економіки та ево$
люції моделей у формуванні різних управлінських сис$
тем, потребують свого висвітлення щодо їх взаємо$
зв'язку та механізму розвитку міжнародного корпора$
тивного управління українськими компаніями.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація світових моделей

корпоративного управління, встановлення зв'язків між
ними та визначення місця українських корпорацій у
міжнародному економічному просторі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку світової економіки харак$
теризується зростаючим рівнем глобалізації. З цим про$
цесом пов'язана тенденція неухильного зростання
міжнародного характеру корпорацій, які за різнома$
нітністю сфер своєї діяльності поширюються на світовій
арені. У більш зростаючій мірі розширюється і зміц$
нюється роль та значимість транснаціональних корпо$
рацій (ТНК), яким характерне володіння великою
кількістю дочірніх компаній у багатьох країнах світу. Це

same time, each country forms its own doctrine of corporate governance in the form of a system of formal and

informal relations between shareholders, top management and other stakeholders, which provides an opportunity

to form a national organizational model.

Ключові слова: глобалізація, корпоративне управління, компанія, лістинг, міжнародні відносини, світо#
ва економіка, модель.
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дає їм можливість поширити свою діяльність на сферу
міжнародних економічних відносин, надавати прямий чи
опосередкований вплив на економічні, соціальні та по$
літичні процеси в інших країнах.

Глобалізація — одна із головних причин, на яку ма$
ють відповідним чином реагувати українські компанії.
Така реакція включає суттєві зміни в системі корпора$
тивного управління, яке визнане відповідними принци$
пами міжнародним співтовариством корпоративного
управління як загальносвітових правил ведення бізне$
су. Актуальність теми впливу глобалізації світової еко$
номіки на корпоративне управління в Україні, пояс$
нюється необхідністю забезпечити інвестиційну приваб$
ливість вітчизняних компаній для іноземних інвесторів,
з їх інтеграційним курсом у світове економічне співто$
вариство щодо підвищення своєї конкурентоспромож$
ності на світовому ринку.

Основним стимулом, що спонукає українські ком$
панії покращувати практику свого корпоративного
управління, є залучення іноземного капіталу, і як заз$
начається у розробленому документі Організацією еко$
номічного співробітництва та розвитку "...міжнародний
рух капіталу дозволяє компаніям отримувати доступ до
фінансування від ширшого кола інвесторів. Ті країни,
які хочуть повною мірою скористатися можливостями
глобальних ринків капіталу та залучати довгостроковий
"терплячий" капітал, повинні мати такі механізми кор$
поративного управління, які мають довіру, зрозумілі по
обидва боки кордону та відповідають міжнародним
принципам" [6].

Один з найпоширеніших шляхів залучення інозем$
ного капіталу передбачає розміщення цінних паперів
українських компаній серед біржового лістингу, що оз$
начає дотримання його правил у частині корпоративного
управління. Звідси компанії, які мають лістинг, є ліде$
рами за рівнем розвитку практики корпоративного
управління, це підтверджується і результатами регуляр$
них досліджень, де загалом розвиток сучасної практи$
ки вітчизняного корпоративного управління характери$
зується позитивною динамікою [12]. При цьому резуль$
тати дослідження свідчать, що компанії які мають
лістинг показують вищий рівень розвитку практики кор$
поративного управління проти інших груп компаній у
яких він відсутній.

У цьому разі дослідження проводиться за такими
основними компонентами практики корпоративного
управління [11]:

1) забезпечення прав акціонерів;
2) діяльність органів управління і контролю;
3) розкриття інформації;
4) корпоративна соціальна відповідальність (КСВ).
Останній компонент має найменший рівень розвит$

ку у вітчизняній практиці, що є серйозною перешкодою
на шляху укріплення відносин між компанією та заці$
кавленими в її діяльності сторонами. До таких зацікав$
лених сторін належать споживачі, бізнес$партнери,
співробітники компанії, спільнота, органи влади та ін.

Під впливом глобалізації розширюється і географія
діяльності значної частини українських корпорацій.
Деякі з них за форматом діяльності належать до ТНК, в
основному це великі компанії які діють у промисловості
та аграрній сфері [10]. Отже, для забезпечення сталого
розвитку, вітчизняні ТНК повинні вирішувати непрос$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/202156

те завдання — вибудовувати міцні міжнародні відноси$
ни із зацікавленими сторонами, тим самим долаючи
відставання у розвитку КСВ. Тому менеджменту кор$
порації необхідно враховувати соціокультурні та пол$
ітико$культурні характеристики і особливості, націо$
нально$історичні традиції країн у яких веде свою
діяльність певна компанія. Це зумовлено тим, що
ціннісні уявлення суспільства про присутність ТНК пря$
мо чи опосередковано впливають на корпоративну куль$
туру та інші взаємопов'язані аспекти корпоративного
управління у дочірній структурі цієї ТНК. У свою чергу
корпоративна культура ТНК має вплив на ціннісні
суспільні уявлення певної території, на якій присутня
ця компанія. Тому природно, керівництво корпорацій
повинно контролювати такий взаємовплив, оперативно
реагувати на зміни устремлінь та очікувань суспільства.

В якості заходів поліпшення найменш розвинених
аспектів практики корпоративного управління вітчиз$
няними компаніями у сфері КСВ можна назвати, по$пер$
ше: формування у корпораціях ефективної системи уп$
равління ризиками та його постійне вдосконалення. Для
цього необхідно більше уваги приділяти виявленню та
управлінню широким набором ризиків, які охоплюють
КСВ. Серед найбільш значущих з них є ризики, пов'я$
зані з очікуванням зацікавлених сторін у підвищенні сво$
го інтересу до українських компаній. Так серед органів
влади багатьох країн існують очікування, згідно з яки$
ми корпорації повинні взяти на себе низку зобов'язань
у забезпеченні соціального добробуту населення того
регіону, де вони ведуть свою діяльність. За відсутності
належного управління такими ризиками можливий не$
гативний вплив на діяльність компанії.

По$друге, розширення практики реалізації компа$
ніями проєктів КСВ для своїх клієнтів та бізнес$парт$
нерів дозволить забезпечити лояльне ставлення до кор$
порацій з боку цих зацікавлених сторін, встановити з
ними довгострокові відносини, знизивши ризик неста$
більності поставок та спад попиту на товари та послуги
компанії. По$третє, розробка та затвердження компа$
ніями внутрішніх документів за окремими напрямами
КСВ (екологічна політика, благодійна та спонсорська
діяльність, відносини з місцевими спільнотами та ін.),
визначить ціль, завдання та основні шляхи реалізації
соціальної політики, окреслить відповідальність за про$
вадження цієї політики, а також інструменти встанов$
лення оцінки її ефективності.

Результатом закріплення соціальної політики ком$
панії з окремих напрямів, значною мірою вплине на
ефективність КСВ, дозволить провести розробку або
коригування затверджених компаніями зведених пра$
вил корпоративної етики, включаючи корпоративні
цінності, етичні засади та стандарти. Кодекс ділової ети$
ки покликаний служити основою етичної поведінки
співробітників та керівництва компанії, фактором її ста$
лого розвитку та сприятливого іміджу. На цій ноті на$
гальним постає розробка та затвердження кодексу кор$
поративної етики компаніям, які їх ще не мають, а чинні
кодекси необхідно проаналізувати та внести до них
відповідні зміни які диктуються часом глобалізаційних
відносин у міжнародному масштабі.

З цих вихідних позицій — "поведінкових" позицій
українських компаній у спільноті світового ринку, по$
стає складною системою із безліччю міжнародних ком$
паній які формують глобальний виробничий комплекс,
здійснюють перерозподіл та обмін товарів, робіт і по$
слуг. По суті, глобалізація економічних відносин спри$
ятиме вливанню до міжнародного бізнесу дедалі більшої
кількості суб'єктів бізнесу із різних країн. Це спричи$
нить розвиток та посилення світогосподарських зв'язків
при формуванні глобального ринку, на тлі якого відбу$
деться взаємо зацікавленість компаній з різними куль$
турами та історією свого розвитку.

Оскільки такі взаємовідносини регулюються різни$
ми системами правових норм, то використовуються і

різні моделі корпоративного управління, яке виступає
основним чинником підвищення інтеграції компанії з
міжнародним ринком. Так, кожна країна формує влас$
ну доктрину корпоративного управління у вигляді сис$
теми формальних та неформальних відносин між акціо$
нерами, топ$менеджментом та іншими зацікавленими
сторонами. Це дозволяє сформувати національну орган$
ізаційну модель, основними функціями якої є регулю$
вання взаємовідносин з урахуванням національних тра$
дицій та особливостей законодавства [3].

Нині існує декілька моделей корпоративного управ$
ління, серед яких виділяються три основні: японська,
континентально$європейська (інсайдерська), англо$
американська (аутсайдерська).

Японська модель корпоративного управління сфор$
мувалася з урахуванням специфічної національної куль$
тури та традиціях своєї країни, за її основу покладено
принцип соціальної згуртованості та взаємозалежності.
При цьому слід зазначити, саме національні традиції
корпоративного управління зумовили таку модель ста$
ти дуже закритою, тому вона застосовується лише у
Японії [4]. Проте якщо розглядати основний зміст
японської моделі, відповідно до сучасного корпоратив$
ного законодавства, то вона може бути реалізована у
вигляді двох систем управління компанією: системою
корпоративних аудиторів та системою комітетів.

Відповідно до системи корпоративних аудиторів, у
компанії мають бути створені такі органи як загальні збо$
ри акціонерів, рада директорів, представницькі директо$
ри, виконавчі директори, корпоративні аудитори та рада
корпоративних аудиторів. Згідно з системою комітетів,
компанія формує загальні збори акціонерів, раду дирек$
торів, комітет з аудиту, комітет із призначення та вина$
город, виконавчі директори. При цьому рада директорів
виконує формальну роль, а всі рішення приймається ко$
легіально, включаючи процес обговорення та проведен$
ня переговорів у рамках всієї корпорації.

Особливістю Японської моделі корпоративного
управління є переважаюча роль банківського фінансуван$
ня та контролю, де ключовий банк виступає у вигляді
власника блокуючого пакет акцій. У відповідність тако$
му підходу найбільші Японські корпорації формують дов$
гострокові партнерські відносини з банками, що дозво$
ляє, з однієї сторони, отримувати значні фінансові мож$
ливості, з іншої — контролювати фінансові потоки ком$
панії [1]. Перевага Японської моделі корпоративного
управління у тому, що модель формує стійку фінансово$
промислову групу, де різні компанії здійснюють взаємну
підтримку і контроль. Недоліками такої моделі є кла$
новість та закритість, домінування банківського фінан$
сування, а також незначна увага до прав міноритаріїв.

Відмінною рисою японської моделі є орієнтація на
соціальну згуртованість лише на рівні підприємств пев$
ного регіону, і "ділову згуртованість" лише на рівні про$
мислової групи.

Континентально$європейська модель корпоратив$
ного управління переважно застосовується в країнах
західної Європи (Австрія, Швейцарія, Нідерланди,
Німеччина), ця модель характеризується [7]:

— високою концентрацією акціонерного капіталу;
— довгостроковими цілями інвесторів;
— наявністю менш ліквідного фондового ринку.
Особливість континентально$європейської моделі

корпоративного управління полягає в тому, що частина
капіталу корпорації належить різним суб'єктам, тому
цю модель називають інсайдерською. Пріоритетним
механізмом перерозподілу вільних коштів у цій моделі
виступають інвестиції для створення нових бізнесів за
рахунок реінвестування прибутку, що призводить до
вибудовування пірамідальних фінансово$промислових
груп із великою кількістю рівнів, а також перехресним
володінням акцій між компаніями$партнерами.

Перевага континентально$європейської моделі
корпоративного управління полягає в чіткому розмежу$
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ванні функцій управління та контролю, надання мож$
ливості обмеження топ$менеджментом прийняття
рішень за більш сильного впливу з боку великих влас$
ників тісно пов'язаних з фірмою та трудовим колекти$
вом. Недоліки такої моделі полягають у невисокій мірі
інформаційної прозорості, а також складності здійснен$
ня інвестицій через чільну роль банків в управлінні.

На відміну від вищезазначених моделей, у Англо$
американській моделі (Австралія, Нова Зеландія, Кана$
да, Велика Британія, США та ін.) закладено безпереч$
ний пріоритет прав акціонерів, а основний контроль
здійснюється через ринок капіталів. Англо$американсь$
ка модель характеризується [9]:

— високою розпорошеністю акціонерного капіталу;
— короткостроковими цілями інвесторів;
— наявністю високоліквідного фондового ринку.
Провідну роль в управлінні такої моделі відіграє рада

директорів, яка здійснює управління діяльністю компа$
нією, виступає гарантом захисту прав акціонерів та забез$
печує дотримання норм і принципів корпоративного уп$
равління. Дана модель характеризується тим, що власни$
ками капіталу виступають безліч інституційних та приват$
них інвесторів які перебувають у залежності від менедж$
менту компанії і беруть участь під час формування капіта$
лу через фондовий ринок, тому цю модель називають аут$
сайдерською моделлю [8]. В цьому випадку ця модель пе$
редбачає високу прозорість корпоративного управління
та вільний доступ зацікавлених осіб до фінансової інфор$
мації. Також велику роль у функціонуванні цієї моделі
надають незалежні оцінки (рейтинги), що виставляються
міжнародними рейтинговими агентствами і виступають
орієнтиром для інвесторів на фондовому ринку.

Перевага Англо$американської моделі полягає у мож$
ливості залучати через фондовий ринок великий обсяг
інвестицій, бо модель є відкритою, а вільний доступ до
фінансової інформації та система рейтингових оцінок доз$
воляють формувати високий рівень довіри інвесторів до
тих компаній, які застосовують міжнародні стандарти кор$
поративного управління. Натомість недоліками моделі є
спекулятивна її складова, яка проявляється у впливі фон$
дового ринку, який спотворює реальну вартість активів
компанії, виходячи зі спекулятивних міркувань спонука$
ючих фінансові кризи, які періодично виникають.

На відміну від вищезазначених моделей корпоратив$
ного управління, однією з найпоширеніших моделей
світу є сімейна модель (країни Азії, Латинської Амери$
ки, деякі Європейські країни), сутність якої полягає в
управлінні крупними корпораціями членами сімей —
сімейні бізнес$групи [2].

За такої моделі управління капіталом концентруєть$
ся та розподіляється по сімейних каналах, і контроль за
бізнесом повністю належить сім'ї. Звичайно, ця модель є
протилежністю ринкової моделі, її пірамідальна будова
передбачає випуск подвійного класу акцій та перехрес$
ного їх володіння. Як правило, сімейна керуюча компа$
нія контролює цілу низку фірм, які у свою чергу контро$
люють наступну групу компаній і т.д. При цьому роль
інвесторів, які можуть залучатися за необхідності отри$
мання додаткового капіталу, обмежена в неотриманні
більшості голосів у жодній із компаній сімейної групи.

Часто у поєднанні з пірамідальною (вертикальною)
структурою побудови бізнес$групи, яка посилює сис$
тему контролю, використовується горизонтальна струк$
тура перехресного володіння акціями як інструмент
контролю із переведення прибутків компаній, що вхо$
дять до групи, на верхній рівень піраміди, де головна
компанія має всі права на капітал та повний контроль.
При цьому перерозподіл грошових потоків здійснюєть$
ся методами трансфертного ціноутворення, взаємного
страхування та перехресного фінансування.

Для сімейних груп присутній випуск акцій з нерівни$
ми правами голосування що забезпечує збереження
контролю над іншими фірмами, де сімейна фірма може
володіти акціями із великою кількістю голосів, якщо всі

акції компанії мають по одному голосу, то акції сім'ї на$
бувають додаткових переваг — виключне право при ви$
борі членів ради директорів. Такий інструмент дозво$
ляє контролювати діяльність компанії не маючи вели$
кий пакет акцій.

Під впливом глобалізації світової економіки, розгля$
нуті моделі корпоративного управління мають тенденцію
до свого зближення та взаємопроникнення. Так, країни
з японською та континентально$європейською моделлю
в умовах глобалізації більше уваги приділяють питанням
розвитку фондових ринків, посиленню захисту приват$
них та інституційних інвесторів, що є наслідком викори$
стання принципів англо$американської моделі.

Водночас у країнах, де застосовують принципи Ан$
гло$американської моделі, спостерігаються тенденції
щодо концентрації акціонерного капіталу в руках неве$
ликої кількості власників, а також розвиток перехрес$
ного володіння акціями. І незалежно від застосовуван$
ня тієї чи іншої моделі корпоративного управління, нині
відбувається посилення ролі ради директорів із забез$
печення акціонерів великими правами щодо прийняття
рішень, приймаються законодавчі акти щодо збільшен$
ня представництва інвесторів у раді директорів та по$
силюється роль контролю за діяльністю компанії. Ос$
таннє зводиться до уніфікації правового поля для бізне$
су та реалізації тенденції дерегулювання в економіці за
умови забезпечення всілякої лібералізації факторів ви$
робництва (товарів, послуг, капіталу, робочої сили), що
постає базовою умовою загального зростання добро$
буту та розквіту всіх націй. І незважаючи на сплеск ду$
мок про настання часу деглобалізації та прагнення країн
до локалізації розвитку, нівелюється тим, що жодна
країна у світі не зможе впоратися з виникаючими гло$
бальними проблемами поодинці, а доцільно вирішувати
виключно спільними зусиллями.

В якості узагальнення змістовності основних моде$
лей міжнародного корпоративного управління, надаєть$
ся змога навести механізм його становлення та функ$
ціонування в українських компаніях, виокремивши певні
рівні (рис. 1).

Відповідність компанії системі міжнародного кор$
поративного управління проводиться перевіркою з до$
сягнення нею з першого по четвертий рівень. Так, пер$
ший рівень передбачає дотримання усіх законодавчих
вимог які рекомендуються Кодексом міжнародного кор$
поративного управління [5], а саме: відповідність ста$
туту компанії чинному українському законодавству —
формування ради директорів, виконання основних обо$
в'язків емітента, створення ревізійної комісії та ін.

Другий рівень передбачає розробку компанією не$
обхідних відповідностей з покращення міжнародного
корпоративного управління. Третій рівень показує
рівень розвитку системи міжнародного корпоративно$

Механізм міжнародного корпоративного управління  

1 рівень: дотримання компанією законодавчих 
вимог 

2 рівень: започаткування компанією заходів 
покращення міжнародного корпоративного 
управління 

3 рівень: наявність у компанії системи 
міжнародного корпоративного управління 

4 рівень: компанія є лідером в міжнародному 
корпоративному управлінні 

Рис. 1. Механізм міжнародного корпоративного
управління
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го управління в компанії щодо встановлених норм і пра$
вил — критеріальних чинників які задовольняють інве$
сторів діяльністю компанії та її сприйняття з фактора$
ми економічного розвитку, характеристиками що зумов$
люють конкурентоспроможність та інвестиційну при$
вабливість вітчизняного фінансового ринку, і навіть
позицію основного акціонера з питань підвищення
якості міжнародного корпоративного управління.

Четвертий рівень показує, наскільки компанія є ліде$
ром в галузі міжнародного корпоративного управлін$
ня. В цьому випадку визначається відповідність внутрі$
шньому кодексу корпоративної поведінки та загально$
визнаним міжнародним принципам міжнародного кор$
поративного управління, які є одним із важливих фак$
торів досягнення стратегічних цілей компаній. Внаслі$
док чого компанія розвиває корпоративну культуру, яка
орієнтує співробітників на досягнення високих резуль$
татів і грунтується на місії та цінностях. До значних еле$
ментів розвитку корпоративної культури входять сис$
тема управління за цілями, каскадна комунікація цінно$
стей, стимулювання ініціативи знизу, розвиток системи
"зворотний зв'язок".

Таким чином, на сьогодні міжнародне корпоративне
управління швидко змінюється та набуває нових форм —
компанії, які не дотримуються принципів управління,
стають неконкурентоспроможними та витісняються з
високоефективного ядра ринку. Сучасні можливості роз$
витку мають високий темп та стрімко змінюють умови
ринку, тому українським компаніям необхідно вміти
адаптуватися до таких умов, але вони можуть розвива$
тися і неадекватно ринковим умовам. У результаті чого
можна спостерігати як деякі компанії відстають від рин$
кових умов, це відбувається тоді, коли вищий менедж$
мент має недостатньо компетенцій і не здатний ефектив$
но керувати стратегічним розвитком компанії.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес міжнародної глобалізації економіки надає

визначальний імпульс для розвитку моделей вітчизняно$
го корпоративного управління. Глобалізація зблизила
існуючі моделі корпоративного управління, утворивши
їх комбінаторику яка включає переваги міжнародних
моделей корпоративного управління для розвитку украї$
нських компаній. Сам розвиток компаній на міжнарод$
ному ринку вимагає вдосконалення системи управління
компанією, а під впливом глобалізації відбувається фор$
мування глобального стандарту правил та принципів кор$
поративного управління необхідного для сталого розвит$
ку української компанії на міжнародному ринку. Тому
напрям на покращення найменш розвинених аспектів
практики корпоративного управління в українських ком$
паніях необхідне в тому, щоб повніше використовувати
можливості глобалізації світової економіки.
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