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ВСТУП
До проблем корпоративного управ�

ління у всьому світі спостерігається
підвищений інтерес. У нашій країні це
пов'язано із становленням і розвитком
корпоративного сектора економіки.
Актуальність теми дослідження зумов�
лена необхідністю подальшого пошуку
в ринковій економіці найбільш ефектив�
них форм господарювання, серед яких
особливо виділяються корпоративні.
Реальна господарська практика така, що
без злиття, кооперації виробництва і
фінансових капіталів сучасним підприє�
мствам все важче витримати вимоги
конкуренції, що постійно посилюється,
і протистояти умовам економічної і соц�
іальної нестабільності. Тому на практиці
виявляються тенденції укрупнення гос�
подарюючих суб'єктів і природного
формування корпоративних структур з
метою адаптації до ринку.

Вивченню питань щодо розвитку
корпоративного управління, побудови
ефективних механізмів взаємодії між
акціонерними товариствами та іншими
елементами фінансового ринку при�
діляли увагу багато вітчизняних та за�
рубіжних науковців. Зазначене сто�
сується праць В. Андронова, В. Анто�
нова, О. Поважного, Т. Долгопятової,
В. Євтушевського, В. Задихайла, Ю. Іва�
нова, О. Кібенко, Г. Клейнера, Г. Коза�
ченка, Е. Коренєвої, М. Круглова,
С. Масютіна, Г.Назарової, О. Радигіна,
В. Россінського, А.Сірка, М. Старовой�
това, І. Храбрової.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження необ�

хідності розвитку корпоративного уп�
равління В Україні для поліпшення ста�
ну її ринкової економіки. Досягнення
поставленої мети роботи потребує ви�
рішення задач, пов'язаних в підвищен�
ням рівня корпоративного управління
в акціонерних товариствах для підви�
щення ринкової капіталізації в Україні.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Наявність у країні корпоративно�

го управління свідчить про те, що ство�
рені й ефективно працюють механізми
ринкової економіки. Активний ринок
цінних паперів, що дозволяє інвесторам
легко купувати і продавати акції, а та�
кож правові норми, що передбачають
захист прав акціонерів, є обов'язковою
умовою для системи ефективного кор�
поративного управління.

Отримує все більше визнання факт
дії корпоративного управління на
ефективність інвестиційного процесу і
виробництва, а також спільний рівень
суспільного добробуту. Будучи сферою
докладення зусиль величезного числа
представників державного і приватно�
го сектора, корпоративне управління є
потужним двигуном змін. Впроваджен�
ня корпоративного управління —
еволюційний процес, що вимагає фун�
даментальних змін в культурі поведін�
ки і стосунків з боку держави, ділових
кіл, інвесторів і населення в цілому.

Після завершення основного
трансформаційного періоду в націо�
нальній економіці розвиток державно�
го управління почав концентрувати
свою увагу на переході до інвестицій�
ної фази зростання економіки. В зв'яз�
ку з цим на перший план висувається не�
обхідність створення стабільних інвес�
тиційних умов як засобу запобігання
короткостроковості та кон'юнктурно�
го підходу. Досягнення цієї мети мож�
ливе за рахунок створення стабільної
та стійкої моделі корпоративного уп�
равління на мікро� та макрорівнях [1].

Роль корпоративного управління у
забезпеченні поступального економіч�
ного розвитку держави зумовлюється
його впливом на інвестиційні процеси,
позицію інвесторів, ступінь мотивації
менеджменту підприємства працювати
над підвищенням ефективності викори�
стання капіталу, збільшенням прибут�
ковості діяльності товариств, що ле�

жить у площині інтересів широкого
кола зацікавлених осіб, дозволяє узго�
дити стратегічні орієнтири розвитку ак�
ціонерних товариств із соціальною їх
місією у регіонах, що має в кінцевому
результаті привести зростання націо�
нального багатства та покращення рів�
ня життя простих громадян.

В умовах глобалізації майбутнє
країни і українських компаній зале�
жить від конкурентоспроможності на�
ціональної економіки на світовому рин�
ку, а одним з джерел високої конкурен�
тоспроможності якраз і є дотримання
стандартам корпоративного управлін�
ня.

Корпоративне управління можна
визначити як систему знань про зако�
номірності та ефективні форми, мето�
ди і засоби цілеспрямованого впливу на
суб'єктів корпоративних утворень, їх
органи управління, матеріально�речові
елементи, фінансові системи та інші
компоненти, що забезпечують ефек�
тивне функціонування механізму взає�
модії [3, c. 9—10].

На сучасному етапі розвитку еко�
номічних відносин актуальним постає
питання подальшого розвитку корпо�
ративних відносин і формування ефек�
тивної національної моделі корпора�
тивного управління.

Ефективність корпоративного уп�
равління стає вирішальним фактором
успішної роботи компаній в ринкових
умовах. Для багатьох компаній, фінан�
сових інститутів, бірж і урядів країн ця
вимога ринку є на сьогодні однією з го�
ловних. За відсутності ефективної
структури, що визначає взаємини ради
директорів, виконавчого органу та ак�
ціонерів українські компанії та еконо�
міка в цілому будуть постійно стриму�
ватися в своєму розвитку нестачею ка�
піталу.

Незважаючи на те, що в Україні
запроваджено національні Принципи
корпоративного управління, чинне за�
конодавство поки що повільно адап�
тується до європейського, на сьогодні
повною мірою не врегульовує усі аспек�
ти діяльності акціонерних товариств, у
тому числі й питання корпоративного
управління [2]. Суперечності між Цив�
ільним та Господарським кодексами,
Законом України "Про господарські
товариства" та Закону України "Про
акціонерні товариства" гальмують роз�
виток вітчизняних акціонерних това�
риств і збільшують ризик виникнення
деструктивних корпоративних кон�
фліктів, кількість яких в Україні зали�
шається значною.

Слід зазначити, що згідно резуль�
татів дослідження, проведеного Між�
народною фінансовою корпорацією,
74,7% керівників АТ визначили неефек�
тивне законодавство найважливішою
перешкодою для впровадження стан�
дартів кращої практики корпоративно�
го управління. При цьому лише керів�
ники 30% АТ знайомі з Принципами
корпоративного управління [4] досить
детально, а тільки у загальних рисах —
50% керівників АТ [5].

Більшість причин кризи корпора�
тивного управління в Україні має зов�
нішне походження, тому і покращення
ситуації багато в чому залежить від
швидкості приведення чинного законо�
давства України у відповідність до
міжнародних стандартів, розвитку
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фондового ринку, реформування судо�
вої системи та багатьох іншими.

Основними джерелами цілої низки
існуючих проблем у корпоративному
секторі економіки України залишаються
недосконалість корпоративного управл�
іння, законодавча незахищеність прав
акціонерів і формальність існуючих ме�
ханізмів захисту таких прав (зокрема,
через недосконалу судову систему),
відсутність надійних механізмів реєст�
рації та переходу права власності, невід�
повідність практики корпоративного уп�
равління міжнародним та вітчизняним
стандартам, нормам, принципам, низь�
кий рівень корпоративної культури і, як
наслідок, культури взаємодії між корпо�
рацією, її власниками і суспільством.

Практика корпоративного управл�
іння — чинник, здатний визначити успіх
або невдачу компаній при виході на ри�
нок капіталів. Інвестори сприймають
ефективно керовані компанії як дру�
жні, які вселяють більше упевненості в
тому, що вони здатні забезпечити акці�
онерам прийнятний рівень прибутко�
вості вкладень.

Ефективне корпоративне управлін�
ня, що забезпечує дотримання законо�
давства, стандартів, правил, дозволяє
компаніям уникнути витрат, пов'язаних
з судовими процесами, позовами акціо�
нерів й іншими господарськими спора�
ми. Крім того, поліпшується врегулю�
вання корпоративних конфліктів між
міноритарними і контролюючими акці�
онерами, між менеджерами і акціонера�
ми, а також між акціонерами і зацікав�
леними особами, виконавчі посадові
особи отримують можливість уникнути
жорстких штрафних санкцій і позбав�
лення волі.

Згідно з даними опитування, яке
проводила компанія McKinsey у 2006—
2007 рр. з питанням "Яким компаніям
нададуть більшу перевагу інвестори?",
виявилось, що більшість голосів інвес�
торів на стороні компаній з належним
корпоративним управлінням. Це на�
глядно демонструє табл. 1 [7] .

Компанії, які дотримуються належ�
них стандартів корпоративного управ�
ління, можуть добитися зменшення
вартості зовнішніх фінансових ре�
сурсів, які вони використовують в своїй
діяльності і, отже, зниження вартості
капіталу в цілому. Проведені компа�
нією McKinsey в країнах із різним сту�
пенем розвитку корпоративного управ�
ління дослідження довели позитивний
вплив ефективної системи корпоратив�
ного управління на фінансову резуль�
тативність. Опитані спеціалістами
McKinsey портфельні інвестори заяви�
ли про свою готовність платити вищу
ціну за акції компаній із належною си�
стемою корпоративного управління,
яка забезпечує дотримання їх інтересів,
й чим більш нестабільним є загальний
стан економічного середовища, тим
більшим буде розмір "премії за ефек�
тивність системи корпоративного уп�
равління" [7].

Результати цього дослідження є
особливо актуальними для компаній із
країн, що знаходятся у стані розвитку
своєї економіки, де навіть незначне по�
кращення корпоративного управління
може значно відобразитися на фінан�
сових показниках діяльності компанії.

Наприклад, у США та Великобри�
танії інвестори готові платити на 18%

більше за акції компаній з ефективним
корпоративним управлінням, ніж за
цінні папери з аналогічними фінансови�
ми показниками, але менш досконалою
практикою корпоративного управління.
В Італії аналогічний показник досягав
22%, в Індонезії — 27% [7]. При цьому
розмір премії, яку інвестори готові пла�
тити за якісне корпоративне управлін�
ня, відображає існуючий, на думку інве�
сторів, у даній конкретній країні потен�
ціал підвищення якості фінансової
звітності, оскільки у країнах, що розви�
ваються, дуже багато інформації про
реальний стан бізнесу приховується, а
данні, що містяться у фінансових звітах,
з великим ступенем ймовірності можуть
виявитися недостовірними. Саме у таких
умовах інвестори будуть особливо заці�
кавлені в інвестиціях у компанії, рівень
корпоративного управління у яких ви�
щий, ніж в середньому по регіону, оск�
ільки, на переконання інвесторів, у та�
ких компаніях їх кошти .

Розглядаючи рівень корпоративно�
го управління в Україні, Росії, Казах�
стані, можна констатувати, що на ситу�
ацію в області корпоративного управлі�
ння в кожній країні впливають її особ�
лива історія, культура і нормативно�
правова база, тут враховуються істо�
ричні зв'язки між Росією, Україною і Ка�
захстаном, спостерігаються схожі тен�
денції в області практики корпоратив�
ного управління. В той же час темпи роз�
витку корпоративного управління в цих
країнах розрізняються, що відображає
специфічні характеристики їх економі�
чного зростання й інституційних ре�
форм. Аналіз показує, що серед трьох
країн корпоративне управління в Росії
отримало значний стимул за останнє де�
сятиліття, в Казахстані — є посередні
позитивні зміни, в Україні — стандарти
корпоративного управління поки знахо�
дяться на ранній стадії розвитку [8]. На
основі аналізу агентства Fitch визначе�
но основні спільні механізми корпора�
тивного, що розвиваються в Росії, Ук�
раїні й Казахстані: структура власності,
операції із зв'язаними сторонами, про�
зорість і надійність процедури аудиту,
якість ради директорів [8].

ВИСНОВКИ
Рівень розвитку корпоративного

управління країни є дійсним показни�
ком розвитку її економіки, що впливає
на її ринкову капіталізацію.

Окремі компанії в Україні намага�
ються адаптувати кращі зразки зарубі�
жної практики корпоративного управ�
ління. Часто виключно за власною
ініціативою, інколи — з примусу регу�
люючих органів. Як наслідок, міжна�
родні стандарти "приживаються" в Ук�
раїні, набуваючи особливого націо�
нального колориту. Зокрема, деякі
компанії імітують активність в області
корпоративної політики, віддаючи дань

моді або використовуючи це як рек�
ламні або PR�ходи.

Недостатній рівень корпоративно�
го управління в українських АТ галь�
мує розвиток економіки нашої держа�
ви, стримує приплив зовнішніх інвес�
тицій та не дозволяє мобілізувати з
інвестиційною метою кошти населення
на організованому фондовому ринку.
Покращення практики корпоративно�
го управління на українських АТ доз�
волить збільшити довіру інвесторів до
цінних паперів АТ України, сприятиме
зростанню ринкової капіталізації акц�
іонерних компаній.

Перспективними напрямами по�
дальших досліджень є розробка прак�
тичних заходів із вдосконалення кор�
поративного управління на основі
цільового підходу, обгрунтування які�
сних та кількісних показників ефектив�
ності роботи виконавчих органів АТ,
підготовка методики їх розрахунку,
визначення конкретних показників ре�
зультативності та ефективності робо�
ти підзвітних акціонерам посадових
осіб АТ.
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Таблиця 1. Готовність інвесторів купувати акції з високим рівнем
корпоративного управління, %


