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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах розвитку глобалізаційних 

процесів посилюється конкуренція на світових промислових ринках, що 

спонукає підприємства до формування нових механізмів забезпечення 

стійких конкурентних переваг шляхом впровадження інноваційних 

технологій, пошуку нових ринків збуту, підвищення ефективності 

корпоративного управління. 

Серед перелічених напрямів одним з найвагоміших для забезпечення 

конкурентних переваг для вітчизняних стратегічних підприємств є розвиток 

та вдосконалення системи корпоративного управління, що сприятиме 

нагромадженню капіталу та інвестуванню його у напрямах, які забезпечують 

конкурентоспроможність продукції на національному та світових ринках, 

вирішенню соціальних проблем, формуванню належного рівня  

корпоративної культури в реальному секторі економіки, підвищить 

інвестиційну привабливість окремих промислових підприємств. 

Україна має значний потенціал щодо розвитку авіабудівної галузі. Саме 

авіабудування відноситься до стратегічно важливих високотехнологічних 

галузей, оскільки в умовах глобалізації використання авіатехніки є засобом 

здійснення комунікацій, проведення логістичних операцій, а розвиток галузі 

в цілому забезпечує зайнятістю висококваліфікованих працівників. Однак, 

окрім політико-економічних дисбалансів, хронічного дефіциту фінансових 

ресурсів для забезпечення розвитку підприємств авіабудування України, 

потребує вдосконалення корпоративне управління як фактор забезпечення 

конкурентних переваг вітчизняних авіабудівних підприємств. Актуалізується 

також питання щодо підвищення економічної ефективності державних 

підприємств авіабудування України через їх корпоратизацію та формування 

ефективного механізму державно-приватного партнерства. 
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Проблематика корпоративного управління та підвищення 

конкурентоспроможності досліджувалася  вітчизняними науковцями, 

зокрема: дослідження інституційних змін та забезпечення ефективності 

розвитку корпоративного управління та підвищення 

конкурентоспроможності економіки на макро- та мезорівнях представлено у 

наукових роботах В. Базилевича, З. Варналія, В. Гейця, І. Малого, Г. Филюк 

та ін.; особливості формування вітчизняної моделі корпоративного 

управління на засадах корпоративної соціальної відповідальності на 

підприємствах в корпоративному секторі економіки представлено у працях 

Д. Баюри, П. Буряка, В. Вергуна, О. Грішнової, Л. Довгань, 

В. Євтушевського, О. Єранкіна, Є. Кузьміна, Г. Купалової, П. Круша, 

С. Науменкової, Л. Павленко, С. Румянцева, І. Олексіва, А. Старостіної, 

Н. Супрун, О. Лабурцевої, А. Федорченка, М. Татарчука, А. Шегди, 

З. Шершньової, С. Якубовського та ін. Розвиток корпоративного управління 

широко досліджується й зарубіжними вченими: Р. Акоффом, М. Аокі, 

А. Берле, Ч. Бернардом, К. Ейзенхардом, В. Івановим, Г. Клейнером, 

М. Кругловим, С. Масютіним, Г. Мінзом, Ф. Нойбауером, О. Радигіним, 

М. Рудиком, Д. Стігліцем, Дж. Харіссоном, А. Яковлевим та ін. 

Проте, особливості розвитку корпоративного управління в умовах 

ринкової невизначеності та високої конкуренції залишаються 

малодослідженими й потребують подальшого наукового обґрунтування. 

Зокрема потребують узагальнення теоретичні підходи до визначення ролі 

корпоративного управління в забезпеченні конкурентних переваг 

підприємств та оцінювання його ефективності, прикладні аспекти 

формування корпоративної стратегії сталого розвитку підприємств, 

насамперед на засадах корпоративної соціальної відповідальності, напрями 

вдосконалення управління державними підприємствами стратегічно 

важливих галузей національної економіки тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою комплексної науково-дослідної 
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держбюджетної теми «Модернізація економіки України на засадах сталого 

соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики». Етап 

2. «Реструктуризація в системі інноваційно-інвестиційного механізму 

підвищення конкурентоспроможності підприємств» № 11 БФ 040-01 (номер 

державної реєстрації 0111U006456), розроблюваної колективом кафедри 

економіки підприємства економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, де виконувалась робота, у межах якої 

автором досліджено особливості еволюції механізмів корпоративного 

управління в умовах конкуренції в розвинутих економіках світу та 

подальших можливостей їх адаптації в Україні. Висновки, рекомендації та 

результати відображено у звіті про виконання теми. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

узагальнення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення корпоративного управління щодо забезпечення конкурентних 

переваг промислових підприємств на прикладі підприємств авіабудування 

України. 

Поставлена мета визначила необхідність розв’язання таких завдань: 

 узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності 

корпоративного управління та його ролі в забезпеченні конкурентних 

переваг підприємств; 

 виявити особливості розвитку моделей корпоративного управління в 

умовах посилення конкуренції; 

 розробити теоретичні підходи до оцінювання ефективності 

корпоративного управління; 

 окреслити соціально-економічні передумови розвитку корпоративного 

управління на підприємствах авіабудування України; 

 розкрити механізм формування системи корпоративного управління 

для забезпечення конкурентних переваг підприємств авіабудівної 

галузі; 
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 розробити кореляційно-регресійну модель оцінювання ефективності 

корпоративного управління та визначити його вплив на ринкову 

вартість публічного акціонерного товариства; 

 запропонувати підходи до формування корпоративної стратегії сталого 

розвитку підприємств авіабудування; 

 визначити напрями вдосконалення системи корпоративного управління 

на засадах корпоративної соціальної відповідальності; 

 обґрунтувати засади функціонування державно-приватного 

партнерства як механізму забезпечення конкурентних переваг 

промислових підприємств. 

Об’єктом дослідження є ринкова діяльність підприємств 

авіабудування України в умовах поглиблення конкуренції.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти 

корпоративного управління в забезпеченні конкурентних переваг 

підприємств авіабудування України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

становлять сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

пізнання, а саме: методів узагальнень та наукової абстракції, порівнянь та 

узагальнень, історичного та логічного – при розкритті теоретичних підходів 

щодо дослідження ролі корпоративного управління (розділ 1); діалектичного 

методу – при представленні особливостей еволюції моделей корпоративного 

управління в умовах конкуренції (розділ 1); математично-статистичних та 

економетричних методів – при розробці економіко-математичної моделі на 

основі кореляційно-регресійного аналізу ефективності корпоративного 

управління ПАТ «Мотор Січ» (розділ 2); структурно-функціонального 

методу та концептуального аналізу – при розробці нових теоретичних 

підходів до вдосконалення системи корпоративного управління та 

підвищення конкурентних переваг на прикладі підприємств авіабудівної 

галузі України (розділ 3, висновки). 
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Інформаційну базу дослідження складають дані програмних та 

нормативних документів державних органів України; статистичні та 

аналітичні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України, 

Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку, фінансова 

звітність та офіційні сайти промислових підприємств, а також наукові 

публікації вітчизняних вчених, праці зарубіжних авторів та матеріали 

міжнародних фінансових та міждержавних економічних організацій, 

міжнародних консалтингових агентств, а також результати власних 

досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації одержано нові 

науково обґрунтовані результати, що полягають у розв’язанні та вирішенні 

важливого науково-практичного завдання – виявленні та обґрунтуванні 

шляхів розвитку корпоративного управління з метою забезпечення 

конкурентних переваг на прикладі українських авіабудівних підприємств.  

Основні наукові результати, що отримані здобувачем особисто, 

характеризуються науковою новизною і виносяться на захист, такі: 

удосконалено: 

 теоретичні підходи до формування національної моделі 

корпоративного управління шляхом трансформації, адаптації й імплементації 

міжнародних стандартів корпоративного управління для забезпечення 

зростання ринкової вартості (ринкової капіталізації) та підвищення рівня 

корпоративної соціальної відповідальності (с. 40-41); 

 теоретичні підходи до оцінювання ефективності корпоративного 

управління на основі діагностування якості корпоративного управління 

публічного акціонерного товариства з використанням авторської 

багатофакторної кореляційно-регресійної моделі, яка адаптована до 

вітчизняних умов функціонування системи корпоративного управління та 

дозволяє виявити фактори впливу зовнішнього середовища на його ринкову 

вартість (с. 117-129); 
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 організаційні засади розробки корпоративної стратегії сталого розвитку 

підприємств авіабудування, що забезпечується гармонійним поєднанням 

економічної, соціальної та екологічної сфер у процесі господарювання, та 

реалізується на основі дерегуляції господарської діяльності, а також 

самоактивації, диверсифікації і можливостей варіації власних корпоративних 

структур та моделей (систем) корпоративного управління з метою 

підвищення їх гнучкості та врахування прогресивної корпоративної практики 

в умовах посилення конкуренції (с. 131-141); 

 теоретичні підходи щодо формування системи корпоративного 

управління на засадах корпоративної соціальної відповідальності, які, на 

відміну від інших, враховують застосування критеріїв оцінювання діяльності 

підприємства на основі використання показників, які використовуються в 

концепції сталого розвитку, що враховують регіональні особливості 

національної економіки (с. 153-163); 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні підходи, розвинуті на основі теорії зацікавлених осіб 

(стейкхолдерів) щодо визначення відмінностей між поняттям «корпоративне 

управління», що орієнтоване на зовнішнє середовище компанії, 

використовуючи як основний засіб досягнення поставлених цілей 

довгострокову корпоративну стратегію і поняттям «корпоративний 

менеджмент», що орієнтований на внутрішнє середовище компанії, 

використовуючи як основний засіб короткострокову корпоративну стратегію, 

та, на відміну від існуючих теоретичних підходів, дані поняття охоплюють 

різний суб’єктний склад, обумовлюються окремими механізмами реалізації, 

способами фінансування, показниками оцінки ефективності  (с. 36-38); 

 теоретичні підходи до формування системи корпоративного управління 

вітчизняними підприємствами авіабудування з урахуванням глобальних 

тенденцій інституційної динаміки корпоративних відносин, переходу від 

«акціонерної» до «стейкхолдерської» моделі, яка враховує специфічні 
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інтереси зацікавлених осіб – працівників, споживачів, держави, конкурентів 

та навколишнього середовища (с. 38-41); 

 методичні засади вдосконалення корпоративного управління на основі 

корпоратизації державних підприємств авіабудування та розвитку державно-

приватного партнерства, що передбачає трансформацію наявної форми 

капіталу і формування публічних акціонерних товариств та забезпечення їх 

ефективного функціонування шляхом прямого субсидіювання та державних 

замовлень у період несприятливої кон’юнктури світового ринку 

авіапродукції (с. 165-172). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення шляхів розвитку 

корпоративного управління в умовах конкуренції та забезпечення його 

ефективності на прикладі підприємств авіабудування України. Окремі 

висновки та рекомендації автора використані в практичній діяльності: 

 Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України – 

щодо розвитку корпоративного управління на засадах корпоративної 

соціальної відповідальності з урахуванням умов євроінтеграції та 

необхідності зростання ринкової капіталізації вітчизняних акціонерних 

товариств (довідка від 24.07.2014); 

 ПАТ «Мотор Січ» щодо необхідності створення єдиної уніфікованої 

оцінки рівня корпоративного управління в компанії за допомогою 

відповідних індикативних показників ефективності корпоративного 

управління та при підготовці регулярної управлінської звітності в підрозділі з 

корпоративних прав та інвестиційних проектів ПАТ «Мотор Січ» (довідка 

№ФЭУ/18910 від 18.08.2015); 

 економічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка при викладанні курсу «Корпоративне управління» щодо 

вдосконалення теоретичних підходів до визначення сутності корпоративного 

управління; особливостей еволюції моделей корпоративного управління в 

умовах конкуренції та розкриття методичних підходів до оцінювання його 
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ефективності (довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

навчальний процес від 09.10.2015 № 013/461). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки, 

результати, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані 

автором самостійно. Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, у 

якій викладено авторський підхід до розвитку теоретичних засад та 

практичні рекомендації щодо розвитку корпоративного управління в 

забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств (на прикладі 

підприємств авіабудування України). Внесок автора в працях, у тому числі 

опублікованих у співавторстві, наведено в списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження апробовані на науково-практичних конференціях. Серед них: 

«Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Міжнародна 

науково-практична конференція» (м. Київ, 2011 р.), «Шевченківська весна: 

Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених» (м. Київ, 2011 р., 2012 р.), «Международная 

научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие 

организаций и регионов Белоруссии: устойчивость, развитие и инновации» 

(м. Вітебськ, 2012 р.), «IV international research and practice conference» (м. 

Мюнхен, 2013 р.), «Конкурентоспроможність національної економіки: ХV 

Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 березня 2015 р.» (м. 

Київ, 2015 р.), «Перспективы модернизации современной науки: 

Международная научно-практическая конференция (м. Уфа, 2015 р.).    

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

викладені в 18 наукових працях (загальним обсягом 7,97 друкованих 

аркушів, з них 6,61 д.а. належать особисто дисертанту): з них 13 статей у 

наукових фахових виданнях (6,70 д.а., з них дисертанту належить 5,34 д.а.), з 

яких 9 статей у вітчизняних фахових виданнях (4,94 д.а., з них дисертанту 

належить 4,46 д.а.), у т.ч. 2 статті у виданні, що входить до міжнародних 

наукометричних баз даних (1,16 д.а., з них дисертанту належить 0,93 д.а.), та 
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4 статті в іноземних фахових виданнях (1,76 д.а., з них дисертанту належить 

0,88 д.а.), у т.ч. 1 стаття у виданні, що входить до міжнародних 

наукометричних баз даних (0,5 д.а., з них дисертанту належить 0,25 д.а.); 

опубліковано 5 тез доповідей та матеріалів конференцій (1,27 д.а., з них 

дисертанту належить 1,27 д.а.). Наукові праці відображають основний зміст 

дослідження. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 226 сторінок. Основний зміст дисертації 

викладено на 177 сторінках комп’ютерного тексту, що містять 13 таблиць (на 

13 сторінках) та 35 рисунків (на 35 сторінках). Робота містить 7 додатків. 

Список використаних джерел включає 190 найменувань. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ПІДПРИЄМСТВ 

1.1. Теоретичні підходи до визначення сутності корпоративного 

управління та його ролі в забезпеченні конкурентних переваг 

підприємств 

 

При постановці проблеми концептуального аналізу корпоративного 

управління очевидна необхідність дослідження предмета даного феномена, 

виявлення його сутності, визначення його специфіки з точки зору суб'єктно-

об'єктної структурованості, ідентифікації родових властивостей, 

суперечностей і якостей, притаманних корпоративному управлінню. Дуже 

важливим та актуальним видається саме дослідницьке завдання щодо 

формування відповідного теоретико-методологічного інструментарію, 

здатного адекватно врахувати сутність, специфіку та основні параметри 

розвитку корпоративного управління як складно структурованого феномена 

ринкової динаміки української економіки. 

Особливості методології дослідження корпоративного управління 

визначаються своєрідністю даного феномена як з позиції предметного поля 

управлінської діяльності, так і з точки зору самого господарського 

товариства (корпорації) як об'єкта управління, що відображає специфіку їх 

функціонування, що діють в певному ринково-інституційному середовищі 

господарювання, якому притаманні відмінні риси, зумовлені специфікою 

формування корпоративних структур у вітчизняній економіці, а також 

впливом глобалізаційних тенденцій інституційної динаміки корпоративних 

відносин, що схиляють загальний вектор розвитку національних механізмів 

корпоративного управління від акціонерної до «стейкхолдерської» моделі 

[190, c. 127]. 
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Поява стейкхолдерської теорії фірми як повномасштабної, розгорнутої 

теорії пов'язана з публікацією у 1984 р. праці Е. Фрімена «Стратегічний 

менеджмент: стейкхолдерський підхід» [173]. Е. Фрімен запропонував 

визначення стейкхолдерів, яке широко використовується у сучасній 

управлінській теорії, відповідно до якого це «будь-яка група або індивідуум, 

які можуть впливати або на яких може впливати досягнення організацією 

своєї мети» [173, с. 34]. У свою чергу, П. Данселмі надав поняттю ширшого 

тлумачення, визначивши стейкхолдерів як «людей або групи, які або 

добровільно, або ненавмисно піддаються впливу ризику, що виникає у 

зв'язку з діями фірми» [168, с. 27]. Таке визначення не пояснює того моменту, 

коли людина, яка є стейкхолдером, не піддавалася б ризику, але могла б 

отримувати вигоду від взаємодії з підприємством. Ця неточність була 

усунена у визначенні Т. Дональдсона і Л. Престона, згідно з яким 

стейкхолдери «ідентифікуються через фактичну або потенційну шкоду та 

вигоду, які вони відчувають або очікують випробувати в результаті дії фірми 

або її бездіяльності» [171, с. 65]. Л. Престон, надаючи пояснення своїй 

позиції, пізніше уточнював, що «люди та групи, які отримують користь 

тільки в тому випадку, коли організація в цілому несе втрати, не є 

стейкхолдерами, хоча вони можуть бути зацікавлені в її діях» [182, с. 151]. 

В україномовних літературних джерелах соціально-економічних 

суб’єктів, які оточують підприємство або є його частиною, також називають 

«стейкхолдерами» або «групами впливу», «групами інтересів» та 

«зацікавленими сторонами». 

Стейкхолдери (англ. «stakeholders») – це групи економічного впливу 

підприємства, які мають фактичний вплив на певні етапи ланцюга створення 

вартості, прийняття управлінських рішень на підприємстві, можуть сприяти 

або перешкоджати досягненню цілей організації, а також обмежувати її 

доступ до певних видів ресурсів або такий вплив може бути потенційним, 

тобто виникати внаслідок або діяльності підприємства, або таких соціально-

економічних суб’єктів [87]. 
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При викладі загальних підходів до методології дослідження 

корпоративного управління слід також підкреслити певну еклектичність 

концепції корпоративного управління як управлінського феномена, так як 

вона сформувалася за допомогою об'єднання в єдине ціле інституційних, 

організаційних, фінансових, правових, комунікативних та соціальних 

аспектів управління корпоративними структурами. 

Поняття «корпорація» – основне поняття і об'єкт керуючого впливу в 

системі корпоративного управління. Роль корпоративних структур в теорії і 

на практиці оцінюється неоднозначно. Одні вчені вважають, що корпорація є 

основою побудови економіки країни, встановлення пропорцій та основних 

напрямів ефективного розвитку, а інші стверджують, що негативні тенденції 

діяльності «мегаоб'єднань» завдають значної шкоди розвитку цивілізації [34, 

c. 10]. Практика ж свідчить, що найбільша питома вага (за деякими 

підрахунками, до 85% у структурі ВВП) належить саме великим 

корпораціям. Корпоративні форми підвищують рівень макроекономічного 

регулювання виробництва, стабільність економічного співробітництва (в 

тому числі й міжнародного), виступають партнерами держави при розробці 

та реалізації стратегічної лінії в процесі модернізації економіки [70, c. 7]. 

Тенденції їх функціонування визначають закономірності розвитку світового 

господарства і носять універсальний характер. Зокрема, до таких 

закономірностей слід віднести концентрацію капіталу, інтеграцію 

промислового і фінансового капіталу, диверсифікацію форм і напрямів 

діяльності, глобалізацію та інтернаціоналізацію [70, c. 7]. 

Узагальнюючи наявні погляди щодо використання терміна 

«корпорація», потрібно зазначити, що й досі не існує єдиного визначення 

цього терміна. Погляди дослідників не мають одностайності у питанні 

визначення сутності поняття «корпорація».  

Деякі дослідники трактують його як об'єднання, співтовариство осіб, 

що об'єднуються спільністю професійних чи станових інтересів, або 

найбільш поширена форма управління великим виробництвом [41, c. 6]. Інші 
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науковці, досліджуючи масштаби діяльності й захоплення ринків однотипної 

продукції, пов'язують поняття «корпорація» з монополізмом [34].  

Однак, як відзначає професор А.В. Шегда, концентрація виробництва (а 

отже, монополізація економіки) не тільки призводить до згасання 

конкуренції, а й сприяє НТП, тобто виступає в ролі, яка зазвичай 

приписується конкуренції. Внаслідок чого в другій половині ХХ ст. на зміну 

посиленню монополізації та інтеграції прийшло формування і розвиток 

транснаціональних корпорацій [154, c. 5-6]. 

Професор В.В. Дементьєв розглядає корпорацію як систему владних 

стосунків між власниками (акціонерами), менеджментом і трудовим 

колективом. Дана взаємодія між асиметричними сторонами (економічними 

агентами) і породжує владу [46, c. 13]. 

Корпорація – це організація, визнана юридичною особою, заснована на 

об’єднаних капіталах (добровільних внесках), що передбачає часткову 

власність, що здійснює яку-небудь соціально корисну діяльність, і 

характеризується значною концентрацією управлінських функцій на 

верхньому рівні ієрархічної структури [61, с. 38]. 

Відповідно до Господарського кодексу України (ч. 3 ст. 120), 

корпорацією визнається договірне об’єднання, що створене на основі 

складання виробничих, наукових та комерційних інтересів підприємств, що 

об’єдналися, із делегуванням ними окремих повноважень централізованого 

регулювання діяльності кожного із учасників органам управління корпорації 

[1]. 

У вітчизняних наукових колах до сьогодні активно точаться дискусії 

навколо питання, які форми підприємницьких об'єднань належать до 

корпорацій. Це можна пояснити відмінністю трактування вченими-

економістами характерних рис, які властиві корпорації. 

З одного боку, корпорацію можна ототожнювати з юридичною особою, 

причому виключно з організаційно-правовою формою «акціонерне 

товариство». Так, використовуючи структурний підхід, відзначаємо, що 
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корпорація передбачає насамперед наявність у своїй структурі 

корпоративних форм правління, таких як наглядова рада, загальні збори 

акціонерів, виконавчі органи.  

Це форма організації підприємницької діяльності, заснована на 

приватній власності (приватний характер статутного капіталу – основна 

відмінна риса корпорації), унікальному способі фінансування (залучення 

фінансових коштів необмеженого кола осіб через продаж акцій на фондовому 

ринку), юридичному статусі, обмеженої відповідальності власників, поділі 

функцій володіння та управління.  

З іншого боку, важливо розглядати економічну сторону поняття 

«корпорація». Основою корпоративної структури є акціонерний капітал, що є 

основою капіталу акціонерного товариства та частиною його власного 

капіталу; формується на основі статутного (декларованого) капіталу 

акціонерного товариства; складається із визначеної кількості акцій, 

володіння якими дає певні права акціонеру (майнові та управлінські); 

зберігає свою стабільність в разі кількісної зміни складу акціонерів; має 

подвійну природу існування (як реальний і як фіктивний капітал) [55, c. 7]. 

Формуванню корпоративного управління, безумовно, передував довгий 

еволюційний шлях розвитку корпоративної форми господарської діяльності.  

Аналізуючи загальносвітові тенденції становлення корпорацій, фахівці 

виділяють три основних етапи [155, c. 36]. Кожен етап відображає суттєві 

риси корпорацій, що сформувалися в суспільстві на той період часу. 

Перший етап – це початок ХХ століття. У цей час – в часи промислової 

революції – почали зароджуватися перші корпорації, які асоціювалися лише 

як власність їх власників. При цьому метою діяльності такої компанії 

виступало повернення вкладених коштів і отримання невеликого прибутку 

для власників. Сама корпорація розглядалася в технологічних термінах, 

тобто як машина, а всі наймані працівники виступали гвинтиками цієї 

машини. Для даного періоду характерна механістична концепція сприйняття 

корпорації і механістична модель управління нею. На даному етапі 
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економічного розвитку корпорації як підприємницької форми діяльності 

сформувалися такі умови господарювання: 

 у власника компанії повна влада над усіма найманими працівниками та 

необмежене право ними розпоряджатися; 

 професійна кваліфікація персоналу надзвичайно низька за відсутності 

мотивації до її підвищення;  

 низький рівень освіти та потреб через безробіття та економічну кризу. 

Даний етап економічного розвитку знайшов відображення в 

теоретичних розробках, які склали базис теоретичних основ корпоративного 

управління. 

Ми вважаємо, що теоретичні основи корпоративного управління 

вбирають у себе елементи управління організацією і моделюють можливі 

тенденції розвитку фірми до рівня багатопрофільного великого бізнесу з 

певною організаційною структурою виробництва і управління. 

Основною теорією, що стала згодом фундаментом корпоративного 

управління як науки, є теорія фірми. Теорія фірми розглядає господарюючий 

суб'єкт як набір факторів виробництва у = f (К,L). Поняття господарюючого 

суб'єкта як організації в класичному розумінні, з вираженою внутрішньою 

організаційною структурою і зовнішнім середовищем, не існує. Тому 

передбачається замкнута система організації, без зовнішніх постачальників, 

без правового регламенту, без впливу політичного середовища. Складні 

процеси фінансування господарюючих суб'єктів, що включають, як правило, 

зовнішні запозичення, також не враховуються 

Другий період розвитку корпорації як панівної форми господарської 

діяльності – це період після Другої світової війни, коли на зміну 

механістичної концепції сприйняття корпорації прийшла концепція її 

сприйняття як організму.  

Поступальний розвиток економіки призвів до збільшення числа фірм, 

посиленню між ними конкуренції, розвитку процесів концентрації та 

централізації капіталів. Для корпорацій на даному етапі їх становлення були 
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однаково характерні дві основні мети – вижити в процесі жорсткої 

конкурентної боротьби на ринку і забезпечити зростання показників основної 

діяльності. Досягнення прибутку слід було очікувати після цих завдань, 

оскільки акцент робився на підвищення якості виробництва та вдосконалення 

системи управління. Незаперечним фактом було те, що будь-яка 

корпоративна структура – це складна економічна і соціальна система, і всі 

позитивні і негативні сторони її діяльності пов'язані з достоїнствами і 

недоліками її виробничої та організаційної структури. Зовнішнє середовище 

організації до уваги не бралося, та її вплив на діяльність компанії не 

аналізувався. Для цього періоду були характерні наступні умови: 

 зростання професійної кваліфікації персоналу;  

 зміцнення залежності власників від працівників, удосконалення 

системи управління корпорацією. 

На цьому етапі сформувалися такі теоретичні основи корпоративного 

управління, як теорія трансакційних витрат і теорія контрактів [110]. 

Основним поняттям теорії трансакційних витрат виступають 

трансакційні витрати. Це всі витрати в сфері обігу, які не пов'язані з 

виробництвом. Наприклад, це витрати по реалізації укладених контрактів, з 

обслуговування угод, пов'язані з пошуком контрагентів, веденням ділових 

переговорів, підписанням різного роду контрактів. 

Трансакційні витрати особливо високі у разі [163]:  

 виробництва унікального товару;  

 ринку з невизначеним попитом і непередбачуваним рухом цін;  

 асиметрії інформації на ринку. 

Зниження трансакційних витрат можливо за допомогою інтеграції 

підприємств. 

Теорія контрактів акцентує увагу на внутрішній структурі корпорації, 

припускаючи контрактну основу її побудови. Корпорація представляє собою 

систему взаємин менеджерів, акціонерів і найманих працівників [138, c. 23]. 

Як правило, ці відносини виражаються формальними договорами, 
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контрактами. Але навіть якщо відносини не регулюються формальним 

договором, то існують певні взаємозв'язки з постачальниками, споживачами, 

система субординації між працівниками і керуючими – це система 

неформальних контрактів. Проте вони досить стабільні протягом будь-якого 

періоду часу, і їх порушення тягне за собою певні санкції проти учасників. 

У рамках теорії виділяють три типи контрактів [66, c. 181-182; 134, c. 

34-37]. 

Перший тип – класичний, коли для сторін характерна повна автономія і 

мінливість. Цей тип контракту найсуворіший, при цьому юридично простий 

при відсутності будь-яких усних домовленостей. Всі додаткові умови 

повинні бути письмово обумовлені в договорі, в іншому випадку вони 

втрачають силу.  

Другий тип – неокласичний, що передбачає високий ступінь взаємної 

залежності сторін у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Даний 

тип контракту дуже схожий на стандартний договір про принципи 

співробітництва, в якому передбачені ситуації на всі випадки життя, 

включаючи форс-мажорні обставини. Всі усні домовленості  мають силу, як і 

зафіксовані в письмовій формі.  

Третій тип – відносний, або імпліцитний контракт. Він є 

довгостроковим, взаємовигідним контрактом, для якого характерним є 

найвища ступінь взаємозв'язку і взаємозалежності сторін – учасників угоди. 

Причому формальні домовленості мають меншу силу, ніж неформальні, коли 

забезпечується максимально можливий ступінь взаємної залежності 

учасників угоди, і коли неформальні умови переважають над формальними. 

Цей тип контрактів є найбільш поширеним для великих бізнес-структур.  

Наступний, третій період, який можна відзначити при дослідженні 

розвитку корпорацій, це період 80-90 рр. XX століття. Цей етап відрізняється 

руйнуванням концепції корпорації як організму і формуванням її сприйняття 

як організації з абсолютно новими сутнісними характеристиками. Посилення 

державного регулювання  в економіці і більш тісні зв'язки держави і бізнесу 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 21 

призвели до того, що прийшло розуміння неминучості функціонування 

компанії в середовищі подібних, в тісному взаємозв'язку і взаємодії з іншими 

економічними суб'єктами.  

Сформувалася і почала розвиватися панівна на сьогоднішній день 

концепція корпорації як організації. Крім того, відбулося ускладнення 

механізмів управління всередині компанії у зв'язку з акцентуванням уваги на 

захисті законних інтересів інвесторів, всіх груп акціонерів незалежно від 

пакета акцій, яким вони володіють, на тлі посилення боротьби акціонерів за 

свої права, впровадження найкращої практики корпоративного управління, 

формування в компаніях основ корпоративної культури та етики. На даному 

етапі виникає теорія прав власності.  

Ця теорія припускає наявність зовнішнього і внутрішнього середовища 

господарюючого суб'єкта, розглядає його діяльність в середовищі собі 

подібних. У рамках даної теорії, на відміну від теорії фірми, присутнє 

поняття компанії і вибудовується інституційне середовище компаній. Чільну 

роль у цій теорії відіграє управління об'єктом власності, розглядаються 

кілька підходів до його визначення: 

 весь майновий комплекс організації;  

 право використання та розпорядження цим майновим комплексом. 

По відношенню до об'єкта варто виділити суб'єктів корпоративного 

управління: акціонери, рада директорів, генеральний директор [110]. 

Всі розглянуті нами теорії внесли в сучасну концепцію корпорації свою 

специфіку, свої методи аналізу механізму управління. Вони підкреслюють 

еволюційність процесу становлення корпорацій як об'єкта керуючого впливу 

і дозволяють виокремити теоретичні джерела корпоративного управління, 

засновані на взаємодії всіх органів правління корпорацією. Можливість 

виділення даних джерел з'явилася тільки на третьому етапі становлення 

корпорації, з виникненням сучасної концепції корпорації як об'єкта 

управління. Такими теоретичними джерелами корпоративного управління,  

що виникли з розглянутих нами теорій, є: 
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 агентська теорія (англ. «agency theory»);  

 теорія стейкхолдерів (англ. «stakeholder theory»);  

 управлінська теорія (англ «stewardship theory»);  

 організаційна теорія (англ. «organization theory»). 

Коротко проаналізуємо кожну з даних теорій. 

Агентська теорія розглядає механізм корпоративних відносин через 

інструментарій агентських витрат [136, c. 6], представляючи взаємини між 

директорами та акціонерами як контрактні відносини. Типологія розглянутих 

завдань зводиться до наступного: 

 проблема «негативного відбору» (як вибрати хорошого менеджера);  

 проблема «опортуністичної поведінки» (як змусити менеджера діяти в 

інтересах власника). 

У рамках агентської теорії широку популярність отримала 

запропонована в 1976 р. економістами Йенсеном і Меклінгом модель [176], 

згідно з якою агентські відносини – це контракт, згідно з яким керівник 

наймає підлеглого для здійснення дій в інтересах керівника, і який 

передбачає передачу частини прав прийняття рішень підлеглому. Крім того, 

агентські відносини тягнуть за собою агентські витрати, які включають в 

себе витрати укладення контракту між власником і менеджером; витрати 

контролю власника за менеджером, видатки самообмеження менеджера; 

залишкові втрати. 

У моделі використано наступні основні припущення: 

 всі зовнішні акції є неголосуючими; 

 зовнішні власники отримують корисність від власності тільки через 

зростання багатства або грошових потоків (тобто не отримують 

приватних вигод);  

 заробітна плата менеджера фіксована;  

 динамічні аспекти моделі виключені з аналізу. 

Додатковими припущеннями (згодом будуть ослаблені) є наступні: 

 розмір фірми фіксований;  
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 немає можливості моніторингу і самообмеження;  

 немає можливості залучення боргу;  

 не приймається до уваги ризик і необхідність диверсифікації. 

У результаті робляться висновки [60, c 19]: 

1) У разі якщо менеджери – власники всього капіталу фірми, то вони 

докладають максимум зусиль в поточній діяльності, виходячи з правила 

рівності граничних витрат і граничних вигод (йдеться про так званий 

«громадянський оптимум»); 

2) У разі якщо менеджери не є власниками 100% капіталу компанії , то 

правило рівності граничних витрат і граничних вигод не працює, 

капіталізація фірми знижується, рівень зусиль управлінців падає нижче 

громадського оптимуму; 

3) Дієва система контролю з боку власників компанії веде до збільшення 

вартості корпорації і знижує приватні вигоди порівняно з тією ситуацією, 

коли така система контролю в компанії відсутня. 

Способами уникнення агентського конфлікту між власником і 

менеджером у всіх цих моделях є: 

 моніторинг, здійснюваний великими власниками, інституційними 

інвесторами та кредиторами, радою директорів; 

 ринок корпоративного контролю і, отже, загроза ворожого захоплення;  

 компенсаційні схеми і неявні стимули. 

Теорія стейкхолдерів свідчить, що корпорація є складна система, що не 

дорівнює простій сумі елементів, її складових, – акціонерів, найманих 

працівників, споживачів, місцевих громад тощо. Тобто розширюються рамки 

конфлікту «власник – менеджер». При цьому основна ідея теорії полягає в 

обов'язковій підконтрольності керівництва компанії всім зацікавленим у 

діяльності корпорації особам. Причому кожна сторона в процесі взаємодії 

переслідує свої специфічні інтереси: 
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 ТОП-менеджмент прагне максимізувати розмір оплати своєї праці та 

підвищити рівень капіталізації компанії, що свідчить, на їх погляд, про 

затребуваність і кваліфікацію менеджера;  

 працівники як ідеальну мету також розглядають максимізацію 

заробітної плати;  

 споживачі продукції корпорації хочуть отримати максимальний виграш 

при чиненої угоді;  

 контрагенти мають на меті максимально збільшити прибуток від 

операцій в процесі реалізації укладених з корпорацією контрактів;  

 фінансові посередники домагаються зростання обороту здійснюваних 

операцій і контролю над фінансовими ресурсами компанії;  

 власники облігацій прагнуть до максимального зростання відсоткових 

платежів і збільшення курсової вартості облігацій;  

 державні органи в процесі регулювання діяльності компаній 

переслідують мету максимізації податків і зборів з корпорацій;  

 місцеві спільноти намагаються вирішити соціальні проблеми, 

використовуючи при цьому кошти компаній, програми корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу.  

Ядро управлінської теорії складає теорія про те, що головною ознакою 

корпорації є поділ функцій власності та управління, реальна влада в компанії 

належить найманим управлінцям, які звітують про виконану роботу перед 

власниками і призначаються ними. 

Множинність власників веде до передачі фактичного контролю 

менеджеру. Менеджер володіє так званим залишковим правом контролю. 

Чим більше дисперсія часток власників, тим гостріше «проблема 

мінорітаріїв», тим більше контролю в руках у менеджера, тобто розмивання 

прав власності послаблює можливості контролю за діяльністю команди. При 

цьому підкреслюється, що проблема виникла у зв'язку з тим, що за 

власником компанії залишається функція володіння, а за керуючим - функція 

розпорядження, яка проявляється в поточному функціонуванні компанії. 
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Суть організаційної теорії полягає в тому, що практично всі організації 

менш ефективні через опортуністичну поведінку ТОП-менеджменту. 

Вищі менеджери компаній (при поділі функцій власності та 

управління) мають безліч персональних вигод від контролю над діяльністю 

корпорації, таких як: 

 можливість виведення найбільш рентабельних активів корпорації в 

підконтрольні їм компанії; 

 зміцнення особистої репутації працівника як талановитого управлінця з 

хорошими перспективами кар'єрного росту; 

 приватні привілеї в процесі професійної діяльності; 

 можливість призначати на керівні пости в компанії наближених до них 

осіб з числа близького оточення; 

 моральне і матеріальне задоволення від реалізації великих угод. 

Як правило, приватні вигоди персоніфіковані й специфічні для кожної 

посади. 

Оскільки менеджери володіють реальною владою над компанією і 

оперативною інформацією про діяльність компанії, то у них є всі можливості 

маніпулювати власниками з метою реалізації власних інтересів. 

Всі розглянуті нами теорії дають різні тлумачення поняттю 

«корпоративне управління», використовують різні прийоми і методи аналізу 

діяльності компаній. Проте їх об'єднує те, що вони розглядають один і той же 

об'єкт керуючого впливу – корпорацію. 

Необхідно відзначити, що управління корпоративними структурами, як 

і поняття «корпорація» також в даний час розглядається в різних аспектах:  

 у межах теорії стейкхолдерів (англ. «stakeholders theory»), що 

передбачає підконтрольність звітності власників компаній всім 

зацікавленим у діяльності корпорації особам;  

 в світлі інституційної теорії, тобто за допомогою загальних і часткових 

універсальних положень управління;  
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 на основі агентської теорії, що використовує механізми та інструменти 

корпоративних відносин з врахуванням агентських витрат. 

Концептуально-методологічна схема корпоративного управління 

представлена на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Концептуально-методологічна схема корпоративного 

управління. 

Джерело: адаптовано автором на основі [59, c. 79]. 

 

Сучасний енциклопедичний словник визначає корпоративне 

управління як «правове регулювання діяльності добровільних об'єднань 

фізичних і юридичних осіб (корпорацій, акціонерних товариств), пов'язаних 

між собою зобов'язаннями щодо створення господарського підприємства і 

організація його діяльності» [34, c. 12]. 

В цілому ж у всіх підходів до управління корпорацією є спільний 

аспект. Система управління корпораціями відображає сформований в 

економічній системі механізм трансформації заощаджень в інвестиції. 

Корпоративне управління внесло важливі зміни в розвиток інвестиційного 

процесу в економіці. Слабка основа корпоративного управління завдає 
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величезної шкоди здатності мобілізувати накопичення, послаблює механізм 

ефективного розподілу фінансових ресурсів і ускладнює належний 

моніторинг активів компанії [65, c. 67].  

Залежно від особливостей цього механізму і виділяють різні моделі 

корпоративного управління, вже розглянуті нами раніше. У цих моделях 

механізм трансформації заощаджень в інвестиції рівень доходів менеджерів 

може залежати від рівня ринкової капіталізації корпорації, вартості її акцій 

на ринку, зростання якої означає зростання матеріального добробуту 

акціонерів, а може залежати від показників конкурентоспроможності 

компанії на ринку. Відповідним чином залежно від типу корпоративного 

управління відрізняється і склад акціонерів у компаніях.  

Таким чином, крім типових, загальних ознак корпоративного 

управління, існують і конкретні моделі такого управління, тобто 

корпоративне управління є динамічна модель, це продукт історичного 

розвитку конкретної країни. 

Хотілося б також зазначити, що корпоративне управління – це лише 

частина загального управління корпорацією як господарюючим суб'єктом, 

оскільки в корпорації є чимало керованих процесів, до яких корпоративне 

управління не має безпосереднього відношення. Цю точку зору можна 

підкріпити аналізом етимології слів «управління» і «корпоративне 

управління», що прийшли до нас з англійської мови і що означають у 

першому випадку можливість виходити з важких ситуацій, а в другому – 

можливість встановлювати правила і порядки, розробляти закони [82, c. 67]. 

Тому видається очевидним, що «управління корпорацією» – поняття ширше 

ніж «корпоративне управління». Останнє включає в себе на практиці поділ 

функцій управління між власниками і менеджерами, що веде до поділу між 

ними ризиків і взаємоконтролю поточної діяльності компанії. 

Особливості теорії корпоративного управління можна визначити, 

аналізуючи досвід і знання представників інституціональної економічної 

теорії, юридичної науки, теорії організації, історії та психології за останні 
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десятиліття. Її виникнення і розвиток спричинені формуванням більш 

складних організаційних концепцій, що розкривають, як організована 

взаємодія між агентами на внутрішньому рівні підприємства і як вона 

впливає на можливості фінансування інвестиційних проектів.  

Дослідження у рамках теорії фірми в 1970-х рр. привернули інтерес до 

проблеми корпоративного управління. Вперше питання корпоративного 

управління були розглянуті в роботі Берле і Мінза [161], у якій констатується 

факт розділення функції управління і власності в корпораціях з 

розпорошеним акціонерним капіталом. Вона здобула широку популярність, 

внаслідок чого довгий час після виходу у світ (1932 р.) її висновки не 

ставилися під сумнів.  

Через певний час з’являються дослідження [176], де автори 

вибудовують мікроекономічні моделі, в які включають агентську проблему. 

У цей період агентська проблема починає розглядатися широким колом 

дослідників: Г. Демсец, М. Дженсен, Б. Клейн, О. Уільямсон, Е. Фама, але 

серйозні емпіричні дослідження структури власності стали з'являтися тільки 

після 1985 р. [124]. У 1980-х рр. агентська проблема, відповідно і питання 

корпоративного управління, стали розглядатися в двох контекстах: ринково-

орієнтованому і банківсько-орієнтованому.  

У ринково-орієнтованій системі капіталізація корпорації повністю 

визначається фондовим ринком, що обумовлює необхідність високої міри 

розкриття інформації про корпорацію (США, Великобританія). У банківсько-

орієнтованій системі основною формою фінансування виступає банківський 

кредит, внаслідок чого банки фактично управляють корпораціями 

(Німеччина, Японія).  

В 1990-х рр. стали публікуватися роботи, присвячені проблемам 

корпоративного управління в розвинених країнах, а також взаємозв'язку 

корпоративного управління і права країни ведення бізнесу. Основні тези цих 

робіт зводяться до наступних узагальнень [27]:  
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 у розвинених економіках корпорація характеризується розпорошеним 

капіталом і передачею функцій управління найманому менеджерові;  

 особливості корпоративного управління в різних країнах зумовлені 

приналежністю фінансової системи до банківсько- або ринково-

орієнтованих систем;  

 системи корпоративного управління в країнах, що розвиваються, 

кардинально відрізняються від систем, що діють в розвинених країнах. 

У рамках інституціональної концепції поведінки індивіда розглядається 

відносність раціональної поведінки людини, зумовлена неможливістю 

відокремити власні рішення індивіда від рішень, що приймаються ним під 

впливом інституціональних чинників, існуючих правил [187, c. 651-653]. У 

зв'язку з цим, в структурі корпоративного управління розрізняють складні 

взаємозв'язки між акціонерами (індивідуальними і інституціональними), 

найманими працівниками, зовнішніми і внутрішніми директорами та іншими 

суб’єктами корпоративного управління. У кінці 90-х років підхід до 

підприємства як «партисипативної» системи привів до залучення простих 

працівників  здійснювати управлінські функції, приймати участь в правах 

власності [24, c. 29].  

Після розпаду командно-адміністративної системи управління 

постсоціалістичні країни вибирали кожна свій шлях при створенні науково-

технічних об’єднань, підприємств в структурі корпоративного типу. І вибір 

швидкості перетворень, пріорітетності організаційних структур, за якими  

створені корпорації визначались специфікою галузей, розмірами 

підприємств, наявністю в них замкнутого науково-виробничого циклу. Тому 

це обумовило швидкість даних інтеграційних процесів з урахуванням 

приватизаційних процесів та їх характерних рис. Як методологічне 

забезпечення, наукова думка різних країн зосереджує свою увагу на 

відповідних господарських процесах, притаманних кожній з них. Кожна 

країна йшла своїм шляхом, але можна виділити загальні риси, що 

уповільнювали темпи інтенсифікації розвитку. Процес законотворення 
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відбувався повільно із значними трудомісткими діями; це, в свою чергу, 

ставало значною перешкодою в приватизації, що викликало ряд 

суперечностей між усіма учасниками даного процесу. Тому і розуміння 

сутності корпоративного управління за етапами розвитку, видозмінами 

систем набувало різного трактування. 

Активний пошук оптимальної моделі корпоративного управління в 

світовій науці підкреслює той факт, що сучасні підходи потребують 

перегляду й вдосконалення, внаслідок глобалізації економічних відносин і 

посилення умов конкуренції, зростання ролі приватного сектора, підвищення 

відповідальності великого бізнесу перед суспільством тощо.  

Добре відомо,  що практика корпоративного управління прямо впливає 

на залучення зовнішніх інвестицій в економіку країн. Без формування 

ефективної системи корпоративного управління забезпечити залучення 

інвестицій неможливо. Саме тому проблема корпоративного управління для  

української  економіки має виключно важливе значення [30; 31]. 

На сьогодні не існує остаточно сформованої української моделі 

корпоративного управління, яка б розглядалась крізь єдину призму поглядів 

дослідників. Враховуючи ряд проблем, що виникають в правових, 

організаційних, фінансових  аспектах корпоративної діяльності, які 

потребують окремих шляхів удосконалення в кожному із них, питання 

досконалої моделі корпоративного управління в Україні потребують 

поглибленого вивчення. 

Отже, в останнє десятиліття однією з найактуальніших проблем 

великого бізнесу стала проблема розвитку корпоративного управління. 

Термін «корпоративне управління» використовується в різних трактуваннях : 

 у вузькому сенсі під корпоративним управлінням розуміють принципи 

взаємодії власників корпорації (акціонерів) і найманих керуючих 

(менеджерів), де основна увага приділяється реалізації прав власності в 

корпоративному контролі й правам контролю (розділенню прав між 

власниками і менеджментом) [175]; 
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 більш широке трактування припускає систему взаємовідносин 

менеджерів з усіма фінансовими інвесторами; 

 в широкому сенсі слова трактування поняття корпоративного 

управління полягає в тому, що під даною дефініцією розуміється 

система взаємодії всіх стейкхолдерів, що мають у корпорації свої 

інтереси і впливають на її діяльність [50, c. 3]. 

Теорія стейкхолдерів акцентує проблему на залежності діяльності 

корпорації від більш широкого кола зацікавлених сторін – акціонерів, 

менеджерів, кредиторів, клієнтів, персоналу та ін. Теорія обґрунтовує 

необхідність формування корпоративної стратегії із урахуванням інтересів 

усіх стейкхолдерів.  

У відповідь на посилення ролі великих корпорацій в економіці 

поширився соціально-орієнтований підхід до корпоративного управління. 

Так, Дж. Уорті та Р. Нейшел вважають, що корпоративне управління повинно 

забезпечувати взаємозв’язок корпорації з інституційним середовищем, в 

якому вона функціонує [44, с.36]. 

Сучасні вітчизняні дослідники Т. Антошко, П. Круш, Ю. Тюленєва 

визначають соціальну відповідальність як нову цивілізаційну ступінь 

розвитку суспільства та бізнесу, яка дозволяє знайти консенсус між 

комерційними інтересами корпорації та позитивними очікуваннями 

суспільства [9]. 

Згіно визначення Світового Банку, корпоративне управління поєднує в 

собі норми законодавства, нормативні положення і практику господарювання 

у приватному секторі, що дозволяє товариствам залучати фінансові та 

кадрові ресурси, ефективно здійснювати господарську діяльність і таким 

чином продовжувати своє функціонування, накопичуючи довгострокову 

економічну вартість шляхом підвищення вартості акцій і дотримуючи при 

цьому інтереси акціонерів і суспільства в цілому [179]. 

Виділяючи корпоративне управління в особливий тип, обумовлений 

специфікою корпорації як об'єкта управління, ми визначаємо його як 
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управління, що враховує, насамперед, інтереси власників компанії, що 

сприяє дотриманню балансу інтересів основних зацікавлених у діяльності 

корпорації осіб. Необхідність вирішення суперечностей між різними групами 

зацікавлених осіб в процесі управління акціонерами своїми корпоративними 

правами – в цьому полягає практична мета дослідження корпоративного 

управління акціонерних товариств.  

Поява різних елементів корпоративного управління та його 

становлення в цілому відбувалося в міру еволюції організаційно-правових 

форм корпорацій. Тому звернемо увагу на функціонування статутного 

капіталу різних організаційно-правових форм і проаналізуємо їх на предмет 

адекватності принципам корпоративного управління з точки зору 

регламентованих органів управління (табл. 1.1). 

 Таблиця 1.1 

Характеристики організаційно-правових форм корпорацій:  

статутний капітал та органи управління 

Господарські товариства Акціонерні товариства Виробничі кооперативи 

Статутний капітал 

Участь у капіталі – 

розділена на долі (вклади) 

Акціонерна участь у 

капіталі – розділена на 

певну кількість акцій 

Пайова участь у капіталі – 

полягає в об’єднанні 

майнових пайових внесків 

Органи управління 

Загальні збори учасників – 

найвищий орган управління; 

виконавчий орган 

(правління) може бути як 

одноособовим, так і 

колегіальним. 

Загальні збори акціонерів – 

найвищий орган управління; 

виконавчий орган 

(правління) може бути як 

одноособовим, так і 

колегіальним; стратегічний 

орган, який провадить 

загальне управління – Рада 

директорів 

Загальні збори членів – 

найвищий орган управління; 

виконавчий орган 

(правління). За умов 

перевищення кількості 

учасників більш ніж 50 осіб 

створюється Наглядова Рада 

– стратегічний орган, який 

провадить загальне 

управління 

Джерело: складено автором на основі [1; 2]. 

 

Концептуальний аналіз об'єктної складової феномена корпоративного 

управління спирається на виявлення родових, специфічних рис поняття 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 33 

корпорації. Слід визнати, що в основі розвитку корпоративних відносин 

лежить підприємницька діяльність, тому спочатку поняття корпорації 

позначало союз, групу осіб, об'єднану спільністю професійних чи станових 

інтересів. Термін «корпорація», традиційно використовуваний в 

американській економіко-правовій системі , відповідає поняттю «компанія» в 

європейській економіко-правовій системі [129, c. 37]. 

Серед основних аспектів, характерних для корпоративної та 

акціонерної форм ведення бізнесу, які фіксують «спільність» розглянутих 

організаційних форм, слід зазначити наступні, а саме: 

 статус юридичної особи та відповідні органи управління; 

 акціонерні права інвесторів; 

 використання акцій як інструменту для залучення грошових коштів з 

національних і світових фінансових ринків; 

 інтегрований характер внутрішньофірмових і міжфірмових 

корпоративних відносин; 

 централізацію управління; 

 поділ функцій власності та управління між акціонерами 

(принципалами) і менеджерами («агентами»). 

На думку більшості вітчизняних і зарубіжних дослідників 

проблематики корпоративного управління, саме останній критерій, 

пов'язаний з розмежуванням функцій власності (характерно для акціонерів) 

та управління (характерно для ТОП-менеджерів) і виникненням агентської 

проблеми, виступає основною ознакою акціонування, а отже, і 

корпоративності форм ведення бізнесу [14, c. 23; 49, c. 10; 105, c. 24; 152, c. 

3]. 

На нашу думку, саме форма організації публічного акціонерного 

товариства в Україні за своєю суттю найбільш близька до корпорацій, 

оскільки відображає в собі еволюційний розвиток саме цієї форми власності . 

З точки зору управління, за наявності акціонерної форми власності, 

існує своя специфіка, пов'язана:  
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 по-перше, з можливістю використання акцій як інструменту для 

залучення грошових коштів з національних і світових фінансових 

ринків;  

 по-друге, з тим, що наявна ринкова оцінка інвестиційної вартості 

компанії через первинний і вторинний ринок цінних паперів;  

 по-третє, з наявністю великої кількості акціонерів і більш чіткого 

поділу функцій власності та управління, що веде до більш високого 

рівня конфліктності інтересів між власниками і керуючими при 

визначенні корпоративної довгострокової стратегії та контролю над 

компанією;  

 по-четверте, зі значним обсягом інформації, що розкривається і більш 

залежною від впливу зовнішнього середовища, а також значним 

суспільним контролем над діяльністю компанії. 

На сьогоднішній день в економічній та правовій літературі існує безліч 

різних визначень корпоративного управління, що даються з точки зору 

різних підходів, домінуючих чинників і особливостей розкриття суб'єктно-

об'єктної структурованості корпоративних відносин, інструментів дії, цілей і 

способів досягнення балансу та ефективності реалізації інтересів учасників 

корпоративних відносин, що являє собою широкий спектр дефініцій, 

починаючи від акціонерного підходу до корпоративного управління 

(характерного для США), до стейкхолдерського підходу (характерного для 

ЄС) [128, c. 125]. 

Корпоративне управління як категорія являє собою складну систему 

економічних відносин, що включає багато зовнішніх і внутрішніх елементів. 

За визначенням Д.О. Баюри категорію «корпоративне управління» можна 

визначити як «систему цілеспрямованого формування процесу діяльності 

акціонерного товариства (корпорації) та впливу між акціонерами і 

зацікавленими особами» [18, c. 62]. Корпоративне управління охоплює 

способи, якими спостережні ради та вище керівництво компаній регулюють 

діяльність акціонерного товариства, і спрямоване на захист інтересів 
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акціонерів та належний рівень поінформованості між органами управління, 

власниками та клієнтами [52, c. 203].  

У додатку А наведені деякі визначення корпоративного управління з 

погляду як теоретичних, так і практичних аспектів даного феномена, 

найбільш широко представлені у світовій економічній літературі, що значно 

ускладнює концептуальні рамки корпоративного управління, яке може 

розглядатися з позиції управлінського, фінансового, стратегічного, 

комунікативного, системно-синергетичного, правового та інших підходів. 

Представлені дефініції корпоративного управління дозволяють зробити 

висновки про їх різноманіття, неоднозначність і багатоаспектність 

концептуальних підходів до визначення сутності даного явища. 

Так, у визначенні Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) головний акцент робиться на розмежування функцій 

управління і контролю в корпораціях; по-друге, на виявлення суб'єктів, тобто 

учасників корпоративних відносин (акціонери, ТОП-менеджери, рада 

директорів та інші зацікавлені особи); по-третє, на ідентифікацію 

предметного поля дій суб'єктів корпоративних відносин – встановлення 

правил і процедур прийняття корпоративних рішень. Однак за рамками 

даного визначення корпоративного управління залишаються невирішеними 

питання визначення вектору дій учасників корпоративних відносин, адже це 

не просто набір правил і процедур. Крім того, в даному визначенні не 

розкриваються характер і спрямованість самих механізмів та інструментів 

реалізації корпоративного управління. 

Істотним методологічним моментом, що ускладнює процес 

формування єдиного концептуального підходу до корпоративного 

управління, є той факт, що в даному понятті повинні бути об'єднані і 

механізми дії, і механізми реалізації корпоративних відносин загальними 

принципами. Принципи, запропоновані Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), носять рекомендаційний характер, 

проте є своєрідним орієнтиром для створення правової бази корпоративного 
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управління на державному рівні, а також для оцінки і вироблення 

компаніями власної практики, і більшою мірою відносяться до механізмів дії 

корпоративного управління.  

1) Права акціонерів. Система корпоративного управління повинна 

захищати права акціонерів [180, с. 10]; 

2) Однаково справедливе ставлення до акціонерів. Система 

корпоративного управління повинна забезпечувати однаково справедливе 

ставлення до акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі 

акціонери повинні мати можливість вдаватися до ефективних засобів захисту 

в разі порушення їхніх прав [180, с. 11]; 

3) Роль зацікавлених осіб в управлінні товариством. Система 

корпоративного управління має визнавати передбачені законом права 

зацікавлених осіб та заохочувати активне співробітництво між товариством 

та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та 

забезпеченні стабільності фінансово успішних підприємств [180, с. 11]; 

4) Розкриття інформації та прозорість. Система корпоративного 

управління повинна забезпечувати своєчасне й точне розкриття інформації з 

усіх найважливіших питань, що стосуються товариства, включаючи його 

фінансовий стан, продуктивність, власність та управління товариством [180, 

с. 12]; 

5) Обов’язки ради. Система корпоративного управління має  

забезпечувати стратегічне керівництво товариством, ефективний нагляд за 

діяльністю правління з боку ради, а також відповідальність цієї ради перед 

товариством та акціонерами [180, с. 12]. 

У розвинених економічних системах існує чіткий поділ понять 

«корпоративне управління», «корпоративний менеджмент», «управління 

корпорацією». Але й там дослідники звертають увагу тільки на відмінності в 

даних дефініціях. На нашу думку, варто спиратися на понятійну 

компаративістику, виділяючи на методологічному рівні не лише відмінності, 
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але й подібності цих сполучених понять (рис. 1.2). Відмінності між даними 

поняттями носять концептуальний характер і полягають у наступному: 

 суб'єктами корпоративного управління виступають акціонери, члени 

ради директорів, ТОП-менеджери, стейкхолдери;  

 суб'єктами корпоративного менеджменту є ТОП-менеджери, 

менеджери середньої ланки, наймані працівники; 

 корпоративне управління орієнтоване, насамперед, на зовнішнє 

середовище компанії з урахуванням інтересів усіх основних осіб, 

зацікавлених у діяльності корпорації;  

 корпоративний менеджмент націлений на внутрішнє середовище 

компанії; 

 корпоративне управління носить здебільшого стратегічний характер, 

що використовує як основний засіб досягнення поставлених цілей 

довгострокову корпоративну стратегію;  

 корпоративний менеджмент як основний засіб використовує 

короткострокову корпоративну стратегію; 

 відмінності спостерігаються також в домінуючих механізмах реалізації, 

способах фінансування, показниках оцінки результативності та інших, 

менш суттєвих характеристиках. 

Корпоративна стратегія:

- корпоративне управління спрямоване 

на досягнення поставлених цілей на 

основі довгострокової корпоративної 

стратегії;

- корпоративний менеджмент 

орієнтується на короткострокову 

корпоративну стратегію.

Суб’єкти корпоративного 

управління:

- стейкхолдери: акціонери 

та зацікавлені особи;

- члени ради директорів 

(наглядова рада).

Суб’єкти корпоративного 

менеджменту:

- ТОП-менеджери;

- менеджери середньої 

ланки;

- інші наймані працівники.

Зовнішнє середовище корпорації

Внутрішнє середовище корпорації
 

Рис. 1.2. Співвідношення понять «корпоративне управління» та 

«корпоративний менеджмент» на основі теорії зацікавлених осіб 

(стейкхолдерів). 

Джерело: адаптовано автором на основі [59, c. 50]. 
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Хотілося б відзначити, що при аналізі еволюції концепції 

корпоративного управління звертає увагу на себе той факт, що вузьке 

(класичне) розуміння процесу корпоративного управління як процесу 

взаємовідносин акціонерів і менеджерів вичерпало себе. Головна мета 

розвитку сучасної парадигми корпоративного управління – перехід до моделі 

стейкхолдерів, розгляд кордонів корпорації якомога ширше, тобто як коаліції 

зацікавлених груп, кожна з яких прагне збільшити свій добробут і 

реалізувати специфічні інтереси (табл. 1.2). 

Важливим аспектом, що характеризує ефективність корпоративного 

управління, є забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку.  

У дослідженнях, присвячених стратегії розвитку підприємства 

визначення поняття «конкурентоспроможність» пов'язане з такою 

характеристикою, як наявність конкурентних переваг. Конкурентна перевага, 

відповідно, за визначенням М. Портера, формується як результат здійснення 

безлічі окремих видів діяльності, що входять до складу процесів 

розроблення, виробництва, маркетингу, доставки та обслуговування кожного 

продукту компанії. Кожен з цих видів діяльності може сприяти встановленню 

конкурентної позиції фірми у відношенні витрат і створити основу для 

диференціації. Поняття конкурентних переваг передбачає наявність у 

компанії потенційних можливостей бути краще (за певними аспектами 

господарської діяльності) своїх конкурентів [101, с. 96]. 

М. Портер поділяє конкурентні переваги на 5 видів [101, с. 96-98]: 

- нові технології;  

- нові запити покупців чи ті запити, що змінилися; 

- поява нового сегмента галузі, як правило, за рахунок освоєння нової 

продукції; 

- зміна вартості чи наявності компонентів виробництва; 

- зміна державного регулювання в таких сферах, як стандарти, 

ліцензування тощо. 
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Таблиця 1.2 

Характеристика основних стейкхолдерів корпорації 

Стейкхолдери 
Очікування (інтереси) стейкхолдерів від 

підприємства 

Показники, які дають змогу 

контролювати дотримання інтересів 

Джерела інформації для 

контролю дотримання 

інтересів стейкхолдерів 

Працівники  Достойна винагорода, безпека праці, умови 

праці, можливість просування по службовій 

драбині, тренінги  

Рівень оплати праці, відповідність умов 

праці встановленим стандартам, 

плинність кадрів, частка молодих 

спеціалістів  

Звіти підприємства, новини 

ринку робочої сили, статті в 

періодичних виданнях  

Власники та 

менеджери  

Вартість підприємства, дивіденди, динаміка 

розвитку організації, умови оплати праці 

(наприклад, залежність від бонусів)  

Ринкова вартість підприємства, прибуток, 

дивіденди, обсяг реалізації продукції  

Фінансові звіти організації  

Споживачі  Надійність, якість, післяпродажне 

обслуговування, співвідношення ціна/якість  

Обізнаність споживачів щодо бренду, 

індекс задоволеності споживача  

Реклама, спеціалізована 

література, елементи 

післяпродажного сервісу  

Банки  Ліквідність, платоспроможність, здатність 

генерувати грошовий потік  

Показник ліквідності, показники 

платоспроможності, показники 

грошового потоку  

Фінансові звіти організації, 

внутрішні прогнози банків 

щодо діяльності організації 

Постачальники  Надійні та довготривалі відносини із 

підприємством  

Тривалість угоди між організацією та 

постачальником, кількість невчасних 

платежів, кількість невчасних поставок  

Договори, умови співпраці з 

іншими контрагентами  

Державні органи 

влади  

Відповідність законодавству, створення 

робочих місць, подача точної адекватної 

інформації про діяльність організації  

Відповідність чинному законодавству, 

кількість створених робочих місць  

Звіти в держані органи 

влади, прес-релізи  

Суспільство  Безпека діяльності стосовно суспільства, 

внесок у розвиток суспільства  

Відповідність операцій, які виконує 

організація стандартам безпеки, кількість 

суспільно важливих проектів  

Новини в засобах масової 

інформації  

Громадські 

організації  

Відповідність вимогам третього сектора 

(екологічним, суспільним, етичним)  

Відповідність екологічним нормам, 

використання дитячої праці, неоплата 

понаднормових годин праці  

Екологічні звіти, звіти 

громадських організацій із 

специфічних питань  

Джерело: складено автором на основі [87].
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Так звану модель «п’яти сил» М. Портера пропонуємо екстраполювати 

на підприємства корпоративного типу з метою систематизації конкурентних 

переваг в ринковому середовищі та поліпшення адаптивності структури 

управління в умовах впливу зовнішнього та внутрішнього конкурентного 

середовища (рис. 1.3). 

Інституційно-правове середовище

Підприємства-конкуренти

(часто з суміжних галузей), 

що пропонують товари-

субститути (замінники)

Прямі конкуренти галузі: 

необхідність стимулювання 

технологічної модернізації, 

впровадження ноу-хау

Постачальники: 

залежність від динаміки 

цін комплектуючих 

Потенційні конкуренти: 

загроза появи нових 

гравців ринку 
Споживачі: 

необхідність 

диференціації 

ринків збуту 

Корпоративне управління в 

системі конкурентних 

переваг підприємства

 

Рис. 1.3. Корпоративне управління в системі конкурентних переваг 

підприємства (на основі моделі «п’яти сил» М. Портера). 

Джерело: розроблено автором.  

 

Очевидно, що теоретико-методичний підхід до трактування положення 

«корпоративне управління в забезпеченні конкурентних переваг 

підприємств» має передбачати врахування впливу зовнішнього та 

внутрішнього конкурентного середовища на функціонування підприємства 

корпоративного типу та міри структурних корпоративних зрушень, адаптацій 

і трансформацій у бік імплементації міжнародних стандартів корпоративного 

управління, що одночасно проявляється у вигляді зростання ринкової 

вартості та/або ринкової капіталізації у процесі узгодження впливу 

зацікавлених осіб та суб’єктів і об’єктів корпоративного управління на 

функціонування підприємства з метою забезпечення його довгострокового 
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сталого розвитку та підвищення рівня корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Таким чином, найбільш доцільним є розглядати корпоративне 

управління в системі конкурентних переваг підприємства, розуміючи під цим 

поняттям передусім сукупність принципів побудови оптимальної структури 

взаємодії з усіма ключовими стейкхолдерами корпорації відповідно до 

прийнятої місії для забезпечення найбільш вигідного перерозподілу 

сконцентрованих ресурсів, ефективного управління вартістю активів, 

мінімізації ризиків діяльності та стійкого розвитку корпорації.  

 

 

1.2. Особливості розвитку моделей корпоративного управління в 

умовах посилення конкуренції 

 

Поглиблення глобалізаційних процесів, інтеграція вітчизняних 

корпорацій у світогосподарські процеси змушує до перегляду наукових 

підходів щодо формування принципово нової моделі корпоративного 

управління, що в умовах посилення конкурентності сприятиме ефективності 

корпоративного сектору України, поліпшенню інвестиційного клімату та 

розвитку інституту корпоративної соціальної відповідальності. 

У даному контексті, конкурентоспроможність виступає провідним 

фактором активізації ринкових ініціатив і практично перетворюється на 

елемент національної ідеї будь-якої країни [142, с. 27]. 

Звернення до міжнародного досвіду диктується необхідністю 

вирішення проблеми вибору ефективної моделі або формування принципово 

нової вітчизняної моделі ринкової економіки, стратегії і технології її 

впровадження і розвитку та визначення ролі держави в цих процесах. Це є 

окремим випадком проблеми імпорту інститутів з розвиненого економічного 

середовища в інше менш розвинене. 
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Саме тому, вивчення міжнародного досвіду становлення національних 

моделей корпоративного управління є актуальним завданням. Важливою є не 

проста екстраполяція чи копіювання будь-якої моделі, а виокремлення 

основоположних принципів побудови з урахуванням особливостей бізнес-

середовища, в якому формується модель корпоративного управління, рівня 

соціально-економічного розвитку України тощо. 

У кожній країні система управління корпорацією має певні 

характеристики і складові елементи, що входять до неї та відрізняють її від 

систем інших країн. Дослідники Т. Антошко [11], П. Буряк [26], 

В. Євтушевський [54], Д. Задихайло [56] виділяють три основні моделі 

управління корпораціями в країнах з розвиненою ринковою економікою 

(табл. 1.3). Деякі дослідники виділяють і четвертий вид: сімейну модель 

корпоративного управління [45, c. 126; 157].  

Разом з тим, як відзначають науковці, очевидним є той факт, що 

еволюція моделей корпоративного управління обумовлюється 

національними особливостями конкретної країни, а саме соціально-

економічними передумовами впровадження, рівнем інституційно-правового 

забезпечення функціонування бізнес-середовища, доступністю фінансових 

ресурсів, технологій. Не менш важливим є й людський фактор. 

Проаналізуємо класичні моделі корпоративного управління [97]. 

Англо-американська модель корпоративного управління є 

притаманною корпораціям США, Канади, Великобританії, Австралії, Нової 

Зеландії та обумовлюється насамперед національними особливостями 

акціонерної власності – населення активно інвестує у цінні папери, емітовані 

корпораціями, що призводить до значної розпорошеності капіталу [145, c. 

99]. Таким чином корпорації залучають необхідні їм для підтримки бізнесу 

фінансові ресурси. Очевидно, що перш ніж інвестувати в акції чи облігації 

тієї чи іншої корпорації, потенційні інвестори вивчають фінансові показники, 

волатильність цін на цінні папери, що в тому числі є віддзеркаленням якості 

корпоративного управління.
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Таблиця 1.3 

Характеристика основних моделей корпоративного управління  

Вид моделі  Основна характеристика Система органів управління Основні недоліки моделі 

Англо-

американська 

модель 

- значна розпорошеність акціонерного капіталу; 

- жорсткі вимоги щодо розкриття інформації; 

- висока ліквідність фондового ринку;   

- висока вартість залучення капіталу. 

- унітарна, оскільки в раду 

директорів входять інсайдери та 

аутсайдери. 

- наявність конфлікту інтересів інвесторів, 

що прагнуть високих прибутків, та 

керівництва компанії, що орієнтується на 

короткотермінові цілі. 

Німецька 

модель 

- концентрація власності в руках середніх та 

великих акціонерів при значному їх 

перехресному володінні; 

- великий вплив банківських формувань; 

- низька вартість залучення капіталу. 

- дворівнева, передбачає 

розрізнення функцій наглядової 

ради та правління. 

- низький рівень інформаційної прозорості 

акціонерного товариства; 

- складна схема інвестування; 

- неналежна увага до захисту прав дрібних 

акціонерів. 

Японська 

модель 

- об’єднання бізнесу окремих компаній в групи; 

- високий відсоток банків і різних корпорацій у 

складі акціонерів;  

- банківська система відрізняється міцними 

зв'язками; 

- основним джерелом фінансування є власний 

банк, що знижує вплив фондового ринку. 

- унітарна, орієнтована на 

соціальну єдність усіх учасників 

та здійснюється за принципом 

«рівний серед рівних»; 

- ради директорів складаються 

переважно з «внутрішніх» членів;  

- відсоток незалежних членів 

надзвичайно низький. 

- недостатня прозорість інформації про 

діяльність акціонерного товариства; 

 - низька система захисту прав дрібних 

акціонерів;   

- недостатня увага до питань прибуткової 

діяльності. 

 

Сімейна 

(перехідна) 

модель 

- акціонерний капітал зосереджений в руках 

окремих сімейних кланів; 

- головна компанія здійснює повний контроль 

над капіталом всіх учасників об'єднання. 

- корпорація будується за 

принципом піраміди, – її капітал 

значно перевищує реальні ресурси 

сім'ї за рахунок випуску 

подвійного класу акцій і 

перехресного володіння.  

- задоволення інтересів сім'ї на шкоду 

інтересам розвитку бізнесу;  

- нерозвиненість механізмів захисту 

дрібних акціонерів; 

- недостатня інвестиційна та інноваційна 

активність корпорацій;  

- непрозорість компаній. 

Джерело: складено автором на основі [61, с. 50-53; 26; 54; 56,157] 
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Отже, серед основних суб'єктів економічних відносин у даній моделі 

виступають приватні та інституційні інвестори, члени ради директорів і 

виконавчих органів конкретної корпорації.  

Що стосується структури управління, то згідно законодавства й 

імплементації англо-американської моделі на практиці, головним органом 

управління є загальні збори акціонерів. Аналіз еволюції англо-американської 

моделі свідчить про тенденцію до збільшення у Великобританії і США числа 

акціонерів з числа інституціональних – банки, страхові компанії, недержавні 

пенсійні фонди, ломбарди тощо. Так, якщо в 1963 р. на частку приватних 

інвесторів припадало 54%, то в даний момент часу – приблизно 10% [45, c. 

126]. Спостерігачі відзначили також активізацію їх діяльності в боротьбі за 

свої права як власників корпорації. Інституційні інвестори активно 

відстоюють свої права власників корпорації, у тому числі в судах, що змушує 

постійно вдосконалювати правове поле, де забезпечується можливість 

активного впливу інституційних інвесторів на систему корпоративного 

управління.  

Переважна більшість інвесторів є активними торговцями на місцевих 

фондових біржах та схильні до отримання вигод у короткостроковому 

періоді, насамперед за рахунок коливання цін цінних паперів. Основними 

формами ринкового контролю в даній моделі виступають злиття і 

поглинання компаній (англ. «mergers and acquisitions», M&A – злиття та 

поглинання
1
).  

Враховуючи той факт, що структура власності в таких корпораціях є 

значно розпорошеною, то й збори акціонерів носять формальний характер. 

Рада директорів є більш важливим органом управління, який здійснює 

всебічний контроль за діяльністю та є підзвітним зборам акціонерів. У раді 

директорів створюються комітети різних типів, насамперед операційні – 

виконавчий, стратегічний, фінансовий, які формуються з незалежних 

                                                 
1
 Економічні відносини, що передбачають укрупнення бізнесу і капіталу та відбуваються на макро- і 

мікроекономічному рівнях, в результаті яких на ринку з'являються більш великі компанії на базі декількох 

менш значних. 
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директорів. Їх діяльність обумовлюється відповідним функціоналом – 

дотримання вимог законодавства, розмежування процесів прийняття рішень і 

контроль за їх виконанням. 

У сучасних умовах ради директорів у англо-американській моделі 

складаються не менше ніж на третину з незалежних директорів, уникаючи 

ситуації, за якої головою ради директорів і генеральним директором є одна й 

та ж особа, що було більш притаманним до 90-их рр. ХХ ст. й призводило до 

масових зловживань та утиску прав акціонерів. Після того як в світі 

прокотилася хвиля банкрутств цілого ряду найбільших корпорацій, акціонери 

залишилися обдуреними, втративши величезні кошти, картина змінилася. 

Сьогодні ради директорів всіх країн даної моделі складаються не менше ніж 

на третину з незалежних директорів. 

В англо-американській моделі, на відміну від інших моделей, найбільш 

значущим елементом системи корпоративного управління й зовнішньою 

формою прояву контролю за діяльністю корпорації є інститут розкриття 

інформації (що відбувається один раз на квартал).  

Таким чином, можна виділити наступні переваги англо-американської 

моделі: 

 гнучкість в управлінні, що забезпечується інституційно, за допомогою 

високоліквідного фондового ринку та швидкого руху капіталів; 

 інформаційна прозорість і відкритість; 

 відсутність бар’єрів входу й виходу з участі в капіталі; 

 зростання вартості компанії як основна мета бізнесу. 

Серед недоліків варто виділити наступні: 

 висока ризиковість і орієнтація на досягнення прибутку в 

короткостроковому періоді, що шкодить довгостроковим інтересам 

корпорації; 

 високий рівень дивідендних виплат, що зумовлює високу вартість 

залученого капіталу; 

 жорсткі вимоги до прибутковості інвестиційних проектів. 
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Німецька модель корпоративного управління має свої характерні 

особливості й притаманна таким країнам, як Німеччина та Австрія, частково 

– корпораціям Бельгії, Нідерландів, Франції, країн Скандинавії. 

Варто відмітити, що для німецької моделі притаманним є принцип 

повної соціальної взаємодії всіх зацікавлених у діяльності корпорації 

ключових учасників: акціонерів, менеджерів, ради директорів, працівників, 

банків, громадських організацій. 

Вищий орган управління в даній моделі, втім, як і у всіх інших, – 

загальні збори акціонерів. 

Німецька модель корпоративного управління характеризується 

висококонцентрованим акціонерним капіталом на основі, насамперед, 

власних коштів, основного для корпорації банку і невеликим розпиленням 

акцій серед приватних інвесторів. Банки в даній моделі і обслуговують 

населення через видачу банківських депозитів, і видають кредити 

корпораціям, і одночасно є власниками цінних паперів різних компаній. 

Представники банків вибираються в ради директорів, їх представництво у 

складі ради директорів постійне. Банк, відіграючи відразу декілька ролей у 

даній моделі (наприклад, будучи одночасно кредитором, акціонером і 

депозитарієм), може за наявності об’єктивних претензій до якості 

корпоративного управління відмовити компанії у подальшому фінансуванні. 

Банк в даній моделі є головним джерелом інвестиційного капіталу. Причому 

банки не обмежені в праві збирати пакети акцій окремих компаній і 

практично стають їх повноправними власниками. Тобто фондовий ринок 

також, як і в англо-американської моделі, починає грати все більшу роль як 

джерело інвестицій, хоча його оборот значно нижче. 

Рада директорів у німецькій моделі двопалатна – правління та 

наглядова рада. При цьому наглядова рада виконує роль органу ради 

директорів в англо-американської моделі з певними особливостями: до його 

складу входять уповноважені від банків, представники найбільш великих 

постачальників, місцевої громадськості і, як правило, голова профспілкового 
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руху компанії, що виконує по суті роль незалежного директора. Обидві 

палати функціонують окремо – не допускається одночасна участь у складі 

правління та спостережної ради однієї і тієї ж особи. У цілому німецька 

модель пов'язана із забезпеченням стійкості взаємодії компанії із зовнішнім 

середовищем за рахунок більшої уваги до інтересів стейкхолдерів корпорації. 

Серед мажоритарних акціонерів у німецьких компаніях висока питома 

вага корпорацій і банків. Практично всі компанії в Німеччині є перехресними 

власниками акцій одна одної, що зміцнює їх взаємозалежність. 

Хотілося б відзначити і зростаючий вплив у сучасних умовах на 

діяльність корпорації іноземних інвесторів. 

Як говорилося вище, рада директорів в німецькій моделі являє собою 

двопалатний орган. У його функції в даній моделі входять: призначення та 

припинення повноважень виконавчих органів, тобто правління, схвалення 

його рішень і контроль за його діяльністю. Вимоги до кількісного та якісного 

складу ради директорів містяться в національному законодавстві: залежно від 

розмірів корпорації чисельність спостережної ради – від 9 до 20 осіб. 

Вимоги до розкриття інформації в німецькій моделі суворі, і вона 

розкривається один раз на півріччя. 

У німецькій моделі слід виділити наступні переваги:  

 орієнтацію на довгострокові цілі;  

 високу фінансову стійкість компанії;  

 забезпечення збалансованості інтересів різних учасників діяльності 

компанії; 

 більш низьку вартість залученого капіталу. 

Недоліками виступають:  

 суттєві бар'єри входу в акціонерний капітал і виходу з нього;  

 недостатньо розвинений фондовий ринок, який здійснює зовнішній 

контроль за діяльністю корпорацій;  

 нижча ступінь прозорості акціонерного капіталу і діяльності компанії;  

 недостатньо розвинена система захисту прав дрібних акціонерів;  
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 нижчий рівень інформаційної прозорості компаній, що стримує їх 

інвестиційний розвиток. 

Японська модель корпоративного управління має найбільшу 

специфіку. Вона склалася під впливом національних традицій і характерна 

тільки для Японії. Однак необхідно зауважити, що вплив на неї також 

зробила американська військова адміністрація в період після Другої світової 

війни. 

Японська система корпоративного управління заснована на стабільних 

партнерських відносинах, злиття і поглинання їй не властиві, банкрутства та 

конфлікти інтересів учасників дуже рідкісні. Модель є багатосторонньою і 

формується навколо ключового банку і фінансово-промислової мережі або 

кейрецу (фінансово-промислові групи, що виникли у другій половині ХХ-го 

століття як альтернатива дзайбацу, які концентрують власність в руках 

окремих сімейних кланів). 

Ключовими учасниками моделі, що мають величезний вплив, є кейрецу 

і основний банк. Японські компанії найтіснішим чином пов'язані і з кейрецу 

(загальним капіталом, спільним лобіюванням своїх інтересів у різних сферах 

діяльності) і з банками (які виконують одночасно кілька функцій, 

обслуговуючи розрахунковий рахунок корпорації, виступаючи її кредитором 

і одночасно надаючи консультаційні послуги). 

Для більшості корпорацій в Японії характерні налагоджені взаємини з 

групою споріднених, пов'язаних між собою і з даною компанією корпорацій. 

У цілому для групи характерні спільність фінансових ресурсів, єдина 

виробнича і комерційна політика. Описана група корпорацій називається 

«кейрецу». Кейрецу сформувалися як на основі прямого володіння 

материнськими компаніями великими, а часто і контрольними, пакетами 

акцій компаній, що входять до їх структури, так і на контрактній основі (за 

рахунок передачі частини технологічного процесу спеціалізованим 

партнерським фірмам). Під егідою партнерських фірм у кейрецу залучається 

велика кількість субпідрядних підприємств першого, другого, третього 
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порядку, в результаті чого вибудовується величезна, впливова піраміда 

контролю. Відносини всередині групи засновані на особистих зв'язках в 

середовищі менеджменту, носять жорстко-ієрархічний характер з безліччю 

штрафних санкцій для тих, хто провинилися, що замінює зовнішній контроль 

над діяльністю корпорації і забезпечує в країні стабільність системи 

корпоративних відносин. 

Необхідно відзначити також, що держава в японській моделі є 

активним учасником, і їй відводиться дуже важлива роль: практично у всіх 

корпораціях наявні представництва держави в раді директорів. 

Для японських компаній характерна висококонцентрована власність. 

Причому якщо розглядати співвідношення інституціональних і 

індивідуальних інвесторів, то приватні інвестори за питомою вагою значно 

поступаються корпоративним. Останні дані свідчать про те, що на частку 

інституційних інвесторів припадає більше 70% акцій японських корпорацій 

(з них, близько 50% належить фінансовим структурам. Цікавий і той факт, 

що великими акціонерами є банки. На їх частку припадає приблизно 20% 

всіх випущених в Японії акцій, що в два рази більше , ніж в Німецькій моделі 

і в чотири рази перевищує аналогічний показник у Великобританії). Іноземні 

інвестори практично не справляють відчутного впливу на діяльність 

японських корпорацій, володіючи близько 4% акцій. Описана структура 

акціонерного капіталу здійснює істотний вплив на баланс економічних 

інтересів всередині японських корпорацій та на взаємини всіх зацікавлених у 

діяльності компанії осіб. При цьому в Японії майже відсутні недружні 

поглинання, що здійснюються шляхом скупки акцій. 

Рада директорів в японських корпораціях грає незначну роль, лише 

остаточно затверджуючи рішення, вже прийняті раніше спільно всіма 

основними учасниками діяльності корпорації, і практично повністю 

складається з внутрішніх учасників, тобто виконавчих директорів, 

керівників, керівників великих відділів корпорації та правління. 
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За чисельністю рада директорів в японській моделі значно більше 

чисельності аналогічного органу управління в інших розглянутих нами 

моделях і в середньому складається з п'ятдесяти чоловік. Список кандидатів 

у члени ради директорів пропонується вищим менеджментом компанії і 

затверджується загальними зборами акціонерів. Відповідно з японським 

комерційним законодавством члени ради директорів поділяються на дві 

категорії: директора і директора-представники . Такий поділ дозволяє 

розмежувати процеси прийняття управлінських рішень і процеси їх 

реалізації. Крім того, здійснення даних процесів належить до компетенції 

різних інститутів усередині компанії. 

Вимоги до розкриття інформації в Японії досить суворі, і розкривається 

вона кожне півріччя. 

Основними перевагами японської моделі корпоративного управління є 

[137, c. 71-72]:  

 орієнтація на довгостроковий розвиток;  

 фінансова стійкість компаній, їх висока конкурентоспроможність;  

 високий рівень особистої мотивації (як матеріальної, так і 

нематеріальної) всіх зацікавлених у діяльності компанії осіб;  

 відсутність ворожих злиттів і поглинань;  

 порівняно низька вартість залученого капіталу. 

До числа недоліків ми можемо віднести [137, c. 72]:  

 недостатню гнучкість системи управління;  

 нерозвиненість зовнішніх механізмів контролю, зокрема з боку 

фондового ринку (адже, законодавство про цінні папери та фондову 

біржу фактично було скопійоване з американського без урахування 

національних особливостей державного регулювання);  

 пасивність індивідуальних акціонерів і нерозвиненість системи захисту 

їх прав;  

 невисокий ступінь інвестиційної активності компаній; 

 низьку інформаційну прозорість діяльності корпорацій. 
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Сімейна модель корпоративного управління є менш вивченою і 

описаною в економічній літературі.  

Капітал в даній моделі зосереджений в руках окремих сімейних кланів, 

їм же належить повний контроль над бізнесом. Сімейна модель 

корпоративного управління є діаметрально протилежною англо-

американської, де такі відносини неприйнятні в принципі. Значним чином є 

притаманною для менш розвинутих та перехідних (трансформаційних) 

економік (країни Азії, Африки, Латинської Америки). 

Основний принцип побудови моделі полягає в тому, що сімейна 

холдингова компанія контролює одночасно цілий ряд фірм, в свою чергу 

контролюючих інші групи компаній. При цьому інвестори можуть 

залучатися при необхідності отримання додаткового капіталу, не отримуючи 

при цьому більшість голосів ні в одній з фірм сімейної групи [45, c. 135]. 

Корпорації будуються за принципом піраміди, тобто її капітал значно 

перевищує реальні ресурси сім'ї за рахунок випуску подвійного класу акцій і 

перехресного володіння акціями. Ці інструменти використовуються 

сімейними корпоративними структурами з метою переведення прибутку 

компаній, що входять до групи, наверх піраміди, де головна компанія 

здійснює повний контроль над капіталом всіх учасників об'єднання. 

Перевагами даної моделі є:  

 високий рівень фінансової стійкості сімейних компаній; 

 широкі можливості для концентрації капіталу всередині окремо взятих 

компаній;  

 зосередження контролю та управління в єдиному центрі. 

Недоліками виступають:  

 задоволення інтересів сім'ї на шкоду інтересам розвитку бізнесу;  

 нерозвиненість механізмів захисту дрібних акціонерів; 

 недостатня інвестиційна та інноваційна активність корпорацій;  

 непрозорість компаній. 
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На закінчення спробуємо провести порівняльний аналіз моделей, 

виділивши їх подібності, відмінності, перспективи розвитку. 

В англо-американської моделі в порівнянні з усіма іншими 

розглянутими нами моделями найбільшу питому вагу мають індивідуальні 

інвестори, а також зовнішні акціонери. Крім того, для цієї моделі характерне 

більш чітке і детальне корпоративне законодавство, що детально регламентує 

взаємовідносини між всіма зацікавленими в діяльності корпорації особами. У 

даній моделі функціонують найдієвіші й відпрацьовані механізми 

правозастосування. 

Саморегульовані організації є важливими учасниками англо-

американської моделі, їх роль в управлінні надзвичайно висока. В інших же 

існуючих моделях корпоративного управління вони не належать до числа 

ключових учасників. 

В англо-американської моделі банку за законом не дозволяється 

виконувати відразу декілька функцій, тому зв'язок між банком та 

корпорацією не настільки сильний, як наприклад, в японській і німецької 

моделях, де роль банків істотно вище, функції значно ширше і 

різноманітніше. Якщо ж говорити про роль банків в німецьких і японських 

корпораціях, то в першому вона набагато вища, бо основний банк є 

постійним членом ради директорів, на відміну від японських корпорацій, де 

він залучається тільки в разі будь-яких труднощів і кризових ситуацій. 

У німецькій моделі корпоративного управління присутні три 

характерні особливості, яких немає в інших проаналізованих нами класичних 

моделях. Перша стосується особливої побудови ради директорів – вона 

двопалатна. Друга особливість полягає в тому, що закон суворо обумовлює 

чисельність ради директорів, і акціонери не можуть її змінити. Третя 

особливість стосується обсягу прав акціонерів. Вони дуже специфічні і 

правило «одна акція – один голос» не завжди виконується. 

У всіх моделях трохи різняться вимоги щодо розкриття інформації: в 

німецької та японської моделях вони не такі жорсткі, як в США. 
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Найбільш специфічна система корпоративного управління присутня, 

звичайно ж, в японській моделі, де є такий учасник економічних відносин як 

кейрецу, якого немає в жодній іншій. Крім того, відсоток зовнішніх та 

іноземних акціонерів, а також незалежних директорів надзвичайно низький. 

В англо-американської моделі висока роль фондового ринку, зовнішніх 

інструментів контролю за діяльністю корпорації, в інших же моделях на 

першому місці – банківське фінансування і внутрішні механізми контролю. 

Сімейна модель корпоративного управління найбільш співставна з 

японською і німецької моделями, головним чином, через нерозвиненість прав 

міноритарних акціонерів, недостатній рівень розвитку фондового ринку, а 

також використання поряд з вертикальною (пірамідальною) структурою 

побудови корпоративних структур горизонтальної структури перехресного 

володіння акціями.  

Отже, моделі корпоративного управління мають подібні риси та 

характерні відмінності, важливість виділення яких стає необхідною умовою 

при формуванні української моделі. З іншого боку, формування національної 

моделі корпоративного управління та її окремих елементів має 

обумовлюватися історичними особливостями розвитку держави. Крім того, 

жодна з розглянутих нами моделей не позбавлена недоліків і не є 

універсальною. В даний час спостерігається яскраво виражена тенденція 

зближення і взаємопроникнення різних систем корпоративного управління. 

В Україні процес формування власної національної моделі 

корпоративного управління лише починається, тому проблема орієнтування 

української економіки на ту чи іншу вже існуючу модель набуває особливої 

актуальності.  

Аналіз існуючих поглядів науковців на зміст та особливості 

вітчизняної моделі корпоративного управління наведено в додатку Б. 

Українська модель корпоративного управління є недостатньо 

розвиненою. Спостерігається значна кількість запозичень принципів та 

базису різних моделей. Очевидною є наявність ознак як аутсайдерської 
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моделі (відносно розпорошена власність, нерозвинений фондовий ринок), так 

і ознаки інсайдерської моделі (тенденції до зростання концентрації власності, 

становлення елементів інсайдерського контролю, впровадження схем 

перехресного володіння акціями та формування складних корпоративних 

структур різного типу) [139, с. 11; 156, c. 326].  

Наразі розвиток вітчизняної моделі обумовлений значним погіршенням 

інвестиційного клімату в України та зростанням тенденцій до відтоку 

капіталів, – насамперед іноземних інвестицій (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Основні ознаки української моделі корпоративного управління 

Джерело: адаптовано автором на основі [33, с. 138; 139, c. 11] 

 

Еволюція розвитку механізмів корпоративного управління 

безпосередньо визначається інституційним середовищем в країні та 

розвитком ринкових відносин, які в Україні перебувають у стадії 

становлення. Розуміння характеру та особливостей трансформації системи 

корпоративного управління в Україні в загальному контексті світових 

перетворень є необхідним для вироблення ефективної корпоративної 

політики та стратегії розвитку акціонерних товариств і корпоративних 

структур, які виступають головною складовою виробничого потенціалу 
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України, та напрацювання напрямків державної стратегії щодо розвитку 

корпоративного сектора країни в умовах конкуренції загалом [17, c. 7].  

До цього ж, на думку професора С. Науменкової, формування 

структури вітчизняного корпоративного сектора обумовлювалося 

відсутністю чіткого визначення місця і ролі держави, а також форм і методів 

державного втручання в процеси управління у корпоративному секторі [84, c. 

139]. 

Сутнісний аспект еволюції механізмів розвитку системи 

корпоративного управління виявляє характер, причини виникнення, 

особливості розвитку, механізми здійснення та кінцеві результати, до яких 

ведуть процеси сучасних перетворень. Функціонування системи 

корпоративного управління за своєю сутністю є складним явищем, тому у 

процесі її розвитку простежується елемент певної непрогнозованості. Одна з 

основних причин виникнення еволюційних процесів у системі 

корпоративного управління полягає в тому, що будь-яка система та її 

складова здатні до саморозвитку, тому природно прагнуть зберегти свою 

рівновагу. В той же час з наростанням внутрішнього напруження можлива 

керована ззовні чи зсередини еволюція системи та її окремих елементів [17, 

c. 8]. 

Тому, на наш погляд, під еволюцією системи корпоративного 

управління слід розуміти перетворення форм і методів корпоративного 

управління; реформування системи корпоративного управління з 

урахуванням вимог пануючої моделі корпоративного управління в умовах 

глобалізації та власних інтересів акціонерів, самих акціонерних товариств та 

держави; насамкінець переорієнтацію функціонування акціонерних 

товариств та суспільства з метою їх переходу на базу загальнолюдських 

цінностей і розвитку соціального капіталу [17, c. 8].  

Необхідними умовами для розвитку корпоративного управління в 

країнах з трансформаційно (перехідною) економікою є [17, c. 8]:  
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 створення прозорих ринків капіталу, які б пропонували підприємцям 

значні стимули та з прийнятними затратами приваблювали б інвестиції;  

 захист прав власності та інтересів усіх акціонерів, а також зацікавлених 

осіб.  

Це дасть змогу ефективніше розподіляти ресурси, приймати рішення на 

користь акціонерних товариств та більш ефективно використовувати свої 

знання і навички менеджерам. Ефективна система корпоративного 

управління сприяє розвитку державного управління на основі верховенства 

права, ефективній інвестиційній політиці та розбудові ринкової інфраструкти 

[17, c. 8]. 

Крім того, важливим чинником удосконалення системи 

корпоративного управління, на наш погляд, виступає сам рівень 

корпоративної культури в акціонерному товаристві [17, c. 11].  

На наш погляд, система корпоративного управління відноситься до 

складного типу або класу систем, а отже потребує відповідного 

інструментарію та методології наукового дослідження. Як вірно зазначає     

А. Гальчинський, «сучасна економічна теорія перехідних процесів і систем 

поки що не має належного методологічного інструментарію аналізу 

відповідних закономірностей. Складні системи – це насамперед динамічні, з 

точки зору наявного потенціалу саморозвитку. Зазвичай прості цілісні 

системи наявного потенціалу в собі не містять. По-друге, складні системи 

належать до класу невпорядкованих систем. По-третє, генетика складності 

пов’язується із специфікою перехідних систем. Відповідно можна зазначити, 

що за принципами функціональної складності розвиваються саме перехідні 

системи, тобто системи, які займають особливе місце і становлять лише один 

з ланцюгів еволюційного процесу, своєрідну «передісторію» нового, що 

виникає і утверджується. Можна констатувати ще одну ознаку складних 

систем: вони реалізують свій конструктивний потенціал через механізм 

біфуркації та хаосу» [36, c. 7]. 
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Очевидно, що система корпоративного управління на рівні підприємств 

корпоративного типу в Україні також перебуває у даний час в стадії 

біфуркації (від лат. «bifurcus» – роздвоєння), тобто має розгалужену 

структуру та траєкторію свого розвитку, а також відповідний характер 

функціонування. Загалом, як вже зазначалося вище, система корпоративного 

управління в Україні має всі ознаки перехідного типу [17, c. 12].  

Таким чином, формування національної моделі корпоративного 

управління є одним із головних факторів забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Сучасний розвиток 

світової економіки висуває нові вимоги до корпоративного управління 

підприємствами, що, окрім економічної ефективності діяльності, передбачає 

закріплення соціальних зобов’язань акціонерних товариств перед 

суспільством. 

 

 

1.3. Теоретичні підходи до оцінювання ефективності 

корпоративного управління 

 

Багато дискусій ведеться про необхідність і доцільність оцінки 

корпоративного управління. Розуміється і трактується ця оцінка по-різному. 

Деякі кажуть про оцінку якості корпоративного управління в цілому, інші 

вважають, що корпоративне управління складається з ефективності роботи 

органів управління корпорацією, отже, необхідно оцінювати роботу рад 

директорів і правлінь. Ряд аналітичних і консалтингових агентств вводять 

скринінгові системи оцінки, розробляють рейтинги корпоративного 

управління, проводять експертні опитування, на основі яких формують 

експертні оцінки корпоративного управління. 

Причому оцінка корпоративного управління безпосередньо 

пов'язується із зразками, прийнятими на фондових ринках зарубіжних країн і 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 62 

встановленими національними та міжнародними кодексами корпоративної 

поведінки, а також з визнаною кращою світовою практикою. 

Оцінки корпоративного управління конкретної компанії випливають з 

деяких зарубіжних еталонів і зразків для наслідування. Іншими словами, 

здійснюється порівняльний аналіз фактичної ситуації в конкретній компанії з 

якимсь зразком або ідеальною моделлю. Характеристики єдиної ідеальної 

моделі можуть служити орієнтиром і згодом адаптуються до різних 

характеристик інституційного середовища. Однак на практиці така адаптація 

може виглядати як вибіркове або неповне застосування окремих компонентів 

ідеальної моделі. Тому даний спосіб як методика оцінки на практиці дуже 

далекий від ідеалу. Адже, оцінка корпоративного управління носить характер 

якісного аналізу, і кількісні критерії є відносними.  

Проте спроби впровадження кількісних оцінок робляться постійно. Для 

цього проводяться оцінки самих компаній, у тому числі оцінки їхніх цінних 

паперів, кредитоспроможності, які безпосередньо впливають на процес 

прийняття рішення в компанії, а також побічно можуть свідчити про якість 

корпоративного управління. Серед таких способів оцінки можна назвати 

аудит, рейтинги кредитоспроможності, бенчмаркінг
2
, ставки за свопами на 

дефолт по кредиту (англ. «creditdefaultswap», CDS) [151, c. 5]. 

Проте всі ці методики зазнали фіаско в умовах сучасної фінансово-

економічної кризи. У прагненні дотримуватися стандартів найкращої 

практики корпоративного управління компанії упустили власну специфіку, 

ігнорування якої призвело до того, що в ситуації фінансової нестабільності 

зразки і еталони корпоративного управління не стали керівництвом до дій 

щодо виходу з кризи. Дослідження показують [68], що попит на стандарти 

корпоративного управління знизився саме після кризи 2008 р. 

Примітно, що в Україні стандарти корпоративного управління 

впроваджуються компаніями для більш легкого доступу на ринки позикових 

                                                 
2
 Передбачає визначення цілей та методів їх досягнення відповідно до практики кращих компаній, тобто 

бенчмаркінг є частиною стратегічного менеджменту, забезпечуючи компанії керівництвом щодо 

поліпшення її бізнес-процесів, технічних рішень і функцій. 
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капіталів, тоді як, наприклад, в Італії, за підсумками дослідження приватних і 

публічних італійських компаній [95], виявлено, що компанії стають 

публічними для зміни структури власності після періоду значних інвестицій і 

швидкого зростання, а не для того, щоб профінансувати свої інвестиційні 

проекти, всупереч поширеній думці.  

З цього народжується наступний феномен. Штучність стандартів 

корпоративного управління не привносить стабільності в діяльність 

компаній, порушення принципу еволюційності розвитку призводить до 

стандартизації корпоративного управління з метою відповідності далеким 

еталонам і зразкам для нібито показової корпоративної практики. 

Отже, оцінка корпоративного управління – це не стільки необхідність 

відповісти на питання, чи впроваджені принципи корпоративного управління 

компанією і наскільки вона керується ними в повсякденній роботі, або як 

працює її рада директорів, інші органи управління, а необхідність виміряти 

цінність, створювану компанією, залежність між інвестованим в компанію 

капіталом і капіталом, примноженим компанією завдяки гармонійній і 

адекватній системі корпоративного управління. 

Ми поділяємо позицію вчених, що висловлюються за активне 

використання механізму фондового ринку як потенційного інструменту 

оцінки якості корпоративного управління в компанії. Незважаючи на те, що 

його використання теж обумовлено низкою факторів (інформаційна 

ефективність, транспарентність, часовий фактор [58]), тим не менше кількісні 

параметри, що носять характер абсолютних, задіяні в розрахунку фондових 

індексів, такі як капіталізація, кількість акцій у вільному обігу, ринкова ціна 

акції, дозволяють з більшою точністю уявити стан компанії як об'єкта 

корпоративного управління. 

Оцінка з боку ринку, втілена в капіталізації, більш об'єктивна. Слід 

зазначити, що впровадження капіталізації як інтегральної оцінки 

ефективності корпоративного розвитку було простимульовано прагненням до 
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підвищення відповідальності менеджерів за результати діяльності корпорації, 

а також до об'єктивності оцінок їх внеску в корпоративний розвиток [159]. 

При аналізі викладеного сам собою напрошується висновок про 

необхідність єдиної, уніфікованої оцінки рівня корпоративного управління в 

компанії. Об'єднавши всі критичні зауваження і пропозиції в цій галузі, ми 

пропонуємо ввести показник, який індикативно відображає ситуацію системи 

корпоративного управління в корпораціях. На нашу думку, таким 

показником може стати індекс корпоративного управління, який за аналогією 

з фондовим індексом буде показувати динаміку змін корпоративного 

управління в конкретній компанії. Однак на відміну від фондового індексу, 

який розраховується за сукупністю вибірки компаній, що «торгуються» на 

даній фондовій біржі, індекс корпоративного управління оцінює ситуацію 

стану корпоративного управління кожної окремої компанії. 

Для більш глибокого розуміння природи пропонованого індексу 

звернемося до українських біржових індексів ПФТС і Української Біржі 

(індекс UX). 

Індекс ПФТС є композитним індексом українського фондового ринку 

ПАТ «Фондова біржа ПФТС», що розраховується за цінами угод, 

укладеними з 20 найбільш ліквідними акціями емітентів, види економічної 

діяльності відносяться до основних секторів економіки України [102]. 

При розрахунку індексу ПФТС використовується кількість цінних 

паперів у випусках відповідних акцій, які вільно обертаються на 

організованому ринку цінних паперів, що дорівнює частці акціонерного 

капіталу емітента, розмір якої визначається коефіцієнтом free-float. 

Визначення значень коефіцієнта free-float базується на експертній оцінці, що 

передбачає виключення з акціонерного капіталу емітента наступних 

складових [102]: 

 кількість акцій, що знаходяться у державній власності; 

 кількість акцій, що знаходяться у власності емітента; 

 кількість акцій, що знаходяться у власності стратегічних інвесторів; 
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 кількість акцій, що знаходяться у власності менеджменту та трудового 

колективу підприємства; 

 кількість акцій, що знаходяться у перехресному володінні. 

Індекс UX є індикатором, який розраховується ПАТ «Українська 

біржа» як відношення сумарної ринкової капіталізації цінних паперів, 

включених до списку цінних паперів для розрахунку індексу, до сумарної 

ринкової капіталізації цінних паперів на початкову дату, помножене на 

значення індексу на початкову дату і на коригуючий коефіцієнт [79]. Список 

цінних паперів, що використовуються для розрахунку індексу, складається не 

менше ніж з 10 найбільш ліквідних акцій українських компаній. Вибір акцій 

здійснюється на основі експертної оцінки серед цінних паперів, допущених 

до торгів на Біржі.  

Коригуючий коефіцієнт враховує кількість акцій у вільному обігу 

(коефіцієнт free-float). Аналогічно розрахунку коефіцієнта free-float для 

індексу ПФТС, коригуючий коефіцієнт free-float для розрахунку індексу UX 

базується на експертній оцінці, що передбачає виключення з акціонерного 

капіталу емітента наступних складових: 

 кількість акцій, що знаходяться у державній власності; 

 кількість акцій, що знаходяться у власності контролюючих акціонерів; 

 кількість акцій, що знаходяться у перехресному володінні; 

 кількість акцій, що знаходяться у власності менеджменту; 

 кількість акцій, що знаходяться у власності стратегічних інвесторів. 

Проаналізувавши методики розрахунку індексів вітчизняних фондових 

бірж, можемо зробити висновок, що обсяг цінних паперів, що знаходяться за 

рамками free-float, може виявитися прийнятним інформаційним показником 

при проведенні оцінки рівня якості корпоративного управління в компанії, 

оскільки це акції компаній, що знаходяться в руках стратегічних інвесторів, 

держави і ТОП-менеджерів, яких надалі в дослідженні ми будемо називати 

стратегічними власниками акцій. 
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Робоча гіпотеза дослідження присвячена вирішальної ролі стратегічних 

власників акцій у формуванні значення рівня корпоративного управління 

компанії. На нашу думку, стратегічні інвестори, здійснюючи великі й 

довгострокові вкладення, не тільки проводять відбір об'єктів інвестування за 

результатами фінансової звітності, а й враховують стратегії компанії, 

перспективи її розвитку, тобто те, що лежить у веденні ради директорів. 

Держава, володіючи пакетом акцій тієї чи іншої компанії, переслідує мету 

контролю об'єкта, значущого в масштабах галузі, тобто вигідно відрізняється 

від конкурентів. ТОП-менеджери компаній, отримуючи як винагороду 

опціони на акції, зацікавлені в зростанні вартості бізнесу, який буде 

виражений, в кінцевому рахунку, в зростанні вартості акцій.  

Таким чином, стратегічний власник акцій, здійснюючи відбір на 

користь тієї чи іншої компанії, побічно схвалює в тому числі стратегію 

корпоративного управління компанією. Крім того, стратегічний власник 

акцій, оцінюючи рівень корпоративного управління, звертає увагу не на 

кількість впроваджених стандартів, а на результативність діючої системи 

корпоративного управління. Мова йде про те, що компанії, що переходять на 

стандарти корпоративного управління, усвідомлено поступово зіставляють 

витрати і прибуток від впровадження кожного нового стандарту. 

Формальність ж процедури переходу на стандарти корпоративного 

управління завжди очевидна, компанія лише заявляє про перехід, не 

аналізуючи переваги впроваджених стандартів ні у вартісному, ні в якісному 

еквіваленті. 

Деякі науковці [59, c. 216-217] пропонують використовувати індекс 

рівня (якості) корпоративного управління (CGQI), базуючись на методиці 

складання фондового індексу, біржовій статистиці і інформації, що 

розкривається самим емітентом. 

Фондові біржі розраховують індекси, коригуючи їх з урахуванням 

коефіцієнта free-float. Він визначається як різниця між ста відсотками 

випущених емітентом акцій та акцій, що перебувають у власності 
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стратегічних власників. В рамках моделі ми будемо використовувати 

показник, який базується на значенні коефіцієнта free-float, який розрахуємо 

як різниця між 100 відсотками випущених акцій (обсяг емісії) та часткою 

акцій, що обертаються на біржі (коефіцієнт free-float), в результаті чого 

отримаємо частку акцій, що знаходяться у володінні стратегічних інвесторів. 

Модель розрахунку пропонованого індексу також спирається на 

припущення, що справедлива вартість цінного паперу – це вартість, що 

формується на ринку.  

Таким чином, об'єднаємо в одній формулі три ключових параметра – 

ринкову ціну акції, кількість випущених акцій і частку акцій у власності 

стратегічних власників.  

Отримаємо в чисельнику дробу показник оцінки капіталізації акцій, що 

перебував у стратегічних власників акцій (CG) у звітному періоді (Т). У 

знаменнику – те ж саме, тільки в базисному періоді (Т-1). Співвідношення 

цих показників дає можливість виміряти зміну рівня (якості) корпоративного 

управління за допомогою розрахунку індексу CGQI (англ. «Corporate 

Governance Quality lndex» – індекс якості корпоративного управління). 

 

(1.1) 

де Р
t
iT – ціна i-ї акції, розрахована в момент часу t поточного дня (дня 

Т); 

Р
t
iT-1 – остання ціна i-ї акції, розрахована в день Т-1; 

QiT – обсяг емісії i-ї акції (в штуках) за даними на момент часу t 

поточного дня; 

Qi(T-1) – обсяг емісії i-ї акції (в штуках) за даними на момент часу t, 

розрахований на день Т-1; 

SIiT – частка i-ї акції від загального обсягу емісії, що знаходиться в 

власності стратегічних власників акцій, розрахована в момент часу t 

поточного дня; 
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SIi(T-1) – частка i-ї акції від загального обсягу емісії, що знаходиться в 

власності стратегічних власників акцій, розрахована в день Т-1. 

Для розрахунку CGQI необхідно організувати облік показника SIi. Його 

початкове значення приймемо рівним 100%. тоді: 

 

CGi(T-1) = P
t
i(T-1) x Qi(T-1) x 100% (1.2) 

Крім того, індекс якості корпоративного управління може бути 

використаний в системі корпоративного контролю при її трансформації в 

сучасних економічних умовах, оскільки відображає структуру володіння 

акціями стратегічних інвесторів компанії. У зв'язку з інтенсивним розвитком 

фінансових ринків в умовах глобалізації особливу роль відіграють 

індикатори ефективності систем корпоративного управління і контролю. 

Вони вдосконалюють механізми взаємодії різних груп власників і 

менеджерів за рахунок можливості проведення адекватної оцінки дієвості 

стандартів корпоративного управління, сприяють розвитку системи 

корпоративного контролю. 

Аналіз підходів до оцінювання ефективності корпоративного 

управління та їх систематизація дозволили запропонувати комплексні 

методичні підходи до оцінки економічної ефективності корпоративного 

управління (рис. 1.5). 

Усі методи оцінки ефективності корпоративного управління можна 

поділити на якісні і кількісні [118, c. 401].  

Серед якісних методів оцінки варто виділити порівняльний метод і 

оцінки ризику корпоративного управління, що максимально наближені до 

використання в сучасних вітчизняних умовах.  

Кількісні методи оцінки ефективності корпоративного управління 

ґрунтуються на аналізі господарської діяльності корпорації, дивідендній 

політиці, котируванні акцій та ринкової ціни їх продажу. Причому дана група 

також розподіляється на методи оцінки фінансового стану і методи оцінки 

ринкової вартості [118, c. 400]. 
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Рис. 1.5. Методи оцінки ефективності корпоративного управління. 

Джерело: складено автором на основі [17] 

  

Порівняльний метод оцінки ефективності корпоративного управління 

полягає в порівнянні його механізмів в різних умовах господарювання 

корпорацій, ефективності роботи наглядових рад та органів управління.  

Даний підхід є неформалізованим і дозволяє порівнювати умови розвитку 

корпоративного управління в різних країнах [118, c. 400].  

Методика оцінки ризиків корпоративного управління систематизована і 

представлена у табл. 1.4. При цьому різноманітні реально існуючі і 

потенційні ризики, пов’язані з корпоративним управлінням, розподіляються 

на вісім категорій і 20 підкатегорій, кожній з яких відповідає чітко 

визначений коефіцієнт ризику і рекомендації щодо його використання. 

Оцінка кожного з видів ризиків проводиться шляхом нарахування 

штрафних балів. Відповідно, чим вище рейтинг тієї або іншої корпорації за 

сукупністю набраних балів, тим більший ризик і, отже, нижче рівень 

ефективності корпоративного управління [25, c. 75].

Порівняльний Оцінка  ризиків 

корпоративного управління 

Якісні 

Методи оцінки ефективності корпоративного 

управління 

Кількісні 

Аналіз господарської діяльності 

Аналіз фінансового стану Оцінка ринкової вартості 

Двофакторна модель Е.Альтмана 

П’ятифакторна модель Е.Альтмана 

Чотирифакторна модель В. Ліса 

Моделі Тафлера і Тішоу 
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Таблиця 1.4  

Група показників для оцінювання ризику корпоративного управління 

Найменування категорії 
Максимальна 

кількість балів 

1. Непрозорість: 12 

- фінансова звітність за US GAAP/IAS 6 

- репутація і відкритість 4 

- повідомлення про річні/позачергові загальні збори акціонерів 2 

2. Розпорошення акціонерного капіталу: 13 

- оголошені, але не випущені акції 7 

- блокуючий пакет акцій у портфельних інвесторів 3 

- наявність захисних заходів в статуті 3 

3. Виведення активів/трансфертне ціноутворення: 10 

- акціонери з контрольним пакетом акцій 5 

- трансфертне ціноутворення 5 

4. Злиття/реструктуризація: 10 

- злиття  5 

- реструктуризація 5 

5. Банкрутство: 12 

- прострочена кредиторська заборгованість або проблеми із 

заборгованістю по розрахунках з бюджетом 
5 

- заборгованість 5 

- фінансове управління 2 

6. Обмеження на покупку і володіння акціями 3 

7. Обмеження на володіння іноземців акціями або на їх участь у 

голосуванні 
3 

8. Ініціативи в сфері корпоративного управління 9 

- склад органів управління компанією 3 

- хартія корпоративного управління 2 

- наявність іноземного стратегічного партнера 1 

- дивідендна політика 3 

- реєстратор 1 

- якість 1 

Разом 72 

Джерело: складено автором на основі [25, c. 75-76; 118, c. 401] 
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Розглянемо категорії ризиків корпоративного управління і методику їх 

оцінки. 

Непрозорість [25, c. 76]: максимальна кількість балів – 12. Дані 

чинники, пов’язані з інформаційною непрозорістю компаній, розбиті на 

чотири підкатегорії: ведення фінансової звітності за західними стандартами, 

своєчасне повідомлення про проведення зборів акціонерів і загальна 

репутація і відкритість компанії. 

Ведення бухгалтерського обліку згідно принципам US GAAP/IAS [25, 

c. 76]: максимальна кількість балів – 6. Кількість балів варіюється від шести 

для компаній, не охочих (як правило, з цілком зрозумілих причин) вести 

фінансову звітність за міжнародними стандартами, до нуля для організацій, 

які вже впродовж довгого періоду ведуть бухгалтерський облік відповідно до 

вищезазначених стандартів. 

Репутація і відкритість [25, c. 77]: максимальна кількість балів – 4. Це 

достатньо суб’єктивна оцінка, що бере до уваги наявність в компанії і 

ефективність діяльності відділу по роботі з акціонерами, відкритість 

керівництва і наявність інформації про компанію, необхідну для побудови 

оптимальних моделей її розвитку. 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів [25, c. 77]: 

максимальна кількість балів – 2. Компанії, які не надають своїм акціонерам 

порядку денного загальних зборів акціонерів, отримують два бали; компанії, 

які нерегулярно і несвоєчасно повідомляють про загальні збори, заробляють 

півтора бали. 

Розпорошення акціонерного капіталу [25, c. 77]: максимальна кількість 

балів – 13. Загроза розпорошення акціонерного капіталу вважається одним з 

найсерйозніших чинників ризику. Наявність великої кількості оголошених 

акцій, які можуть бути випущені, часто свідчить про високу імовірність 

майбутньої емісії, що веде до розпорошення акціонерного капіталу.  
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Оголошені, але не випущені акції [25, c. 77]: максимальна кількість 

балів – 7. Кількість штрафних балів залежить від відношення кількості 

оголошених акцій до кількості акцій в обігу і від ступеня впевненості 

інвесторів в тому, що задекларована планова емісія відповідає меті компанії 

та інтересам акціонерів. 

Портфельні інвестори, які володіють блокуючим пакетом акцій [25, c. 

78]: максимальна кількість балів – 3. Додається три штрафні бали, якщо 

сторонні акціонери нездатні заблокувати рішення щодо емісії акцій, що тягне 

за собою негативні наслідки. 

Заходи по захисту, включені в статут [25, c. 78]: максимальна кількість 

балів – 3. Відсутність в статуті положень, що регламентують переважні права 

покупки акцій або, що містять інші заходи захисту від розпорошення 

акціонерного капіталу, означає три штрафні бали. 

Виведення активів/трансфертне ціноутворення [25, c. 78]: максимальна 

кількість балів – 10. Нерідко буває важко довести факти маніпуляцій з 

активами і застосування сумнівних методів встановлення цін, проте іноді їх 

можна виявити шляхом ретельного аналізу фінансової звітності і способів 

укладання контрактів.  

Акціонери, які володіють контрольним пакетом акцій [25, c. 78]: 

максимальна кількість балів – 5. Нараховується п’ять штрафних балів 

компаніям, контрольні акціонери яких проявили себе з негативної сторони в 

плані корпоративного управління. Якщо власником контрольного пакету 

акцій є держава (тобто компанія може діяти на користь держави, а не своїх 

акціонерів), то компанія отримує три бали. 

Трансфертне ціноутворення [25, c. 78]: максимальна кількість балів – 5. 

Незрозуміла ситуація з укладанням контрактів або широке використання 

офшорних компаній підвищує ризик, пов’язаний зі встановленням цін на 

активи; як наслідок, компанії отримують від одного до п’яти балів. 

Злиття/реструктуризація [25, c. 78]: максимальна кількість балів – 10. 

Якщо компанія знаходиться на порозі злиття або реструктуризації, виникає 
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ризик втрати активів або використання недобросовісних методів, що 

підвищує невпевненість в короткостроковій перспективі. 

Злиття [25, c. 79]: максимальна кількість балів – 5. Компанії, які не 

планують злиття, отримують нуль балів; компанії, що оголосили про злиття, 

заробляють два бали; а ті компанії, злиття яких швидше за все матиме 

негативний ефект для інвесторів, отримують п’ять балів. 

Реструктуризація [25, c. 79]: максимальна кількість балів – 5. 

Оцінюється на основі доступності і доцільності плану реструктуризації і 

аналізу фактичних дій керівництва по реалізації програми. 

Банкрутство [25, c. 79]: максимальна кількість балів – 12.  

Прострочена кредиторська заборгованість або проблеми із 

заборгованістю по податках [25, c. 79]: максимальна кількість балів – 5. 

Даний чинник враховує такі події, як спроби ініціювати банкрутство, активна 

скупка на ринку боргів компанії, а також велика заборгованість по податках 

або прострочена кредиторська заборгованість. 

Заборгованість [25, c. 79]: максимальна кількість балів – 5. Штрафні 

бали нараховуються залежно від здатності компанії обслуговувати в 

майбутньому свою фінансову заборгованість. Максимальну кількість 

штрафних балів (п’ять) отримують компанії, що допустили дефолт за своїми 

борговими зобов’язаннями. 

Фінансове управління [25, c. 79]: максимальна кількість балів – 2. 

Якість управління фінансовою діяльністю відображається на здатності 

компанії виходити із складних боргових ситуацій і уникати загрози 

банкрутства. 

Обмеження на придбання і володіння акціями компанії і голосування 

[25, c. 79]: максимальна кількість балів – 3. Деякі компанії встановлюють 

обмеження на придбання і володіння акціями або на права голосування на 

загальних зборах для міноритарних і іноземних акціонерів. На нашу думку, в 

рамках рейтингової системи було б доречним нараховувати штрафні бали 
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таким компаніям, оскільки неможливість акціонерів впливати на прийняття 

рішень підвищує імовірність порушення прав міноритарних інвесторів. 

Ініціативи в сфері корпоративного управління [25, c. 80]: максимальна 

кількість балів – 9. Це узагальнена оцінка готовності керівництва ділити 

прибуток із сторонніми акціонерами і відноситися до них справедливо, а 

також можливості інвесторів доводити свої проблеми до органів управління 

компанією. 

Склад органів управління [25, c. 80]: максимальна кількість балів – 3. 

Членство міноритарних акціонерів або незалежних експертів в органах 

управління компанією звичайно допомагає вселити відчуття впевненості в 

тому, що міноритарні акціонери будуть, принаймні, проінформовані про 

діяльність Правління та Наглядової ради, а їх проблеми будуть почуті. 

Кодекс корпоративного управління [25, c. 80]: максимальна кількість 

балів – 2. Якщо компанія виступає з ініціативою про прийняття кодексу 

корпоративного управління, в якому чітко висловлюється її політика 

відносно сторонніх акціонерів, то це звичайно позитивно сприймається 

ринком; подібна компанія отримує нуль балів. 

Стратегічне партнерство з іноземними інвесторами [25, c. 80]: 

максимальна кількість балів – 1. Наявність стратегічного іноземного 

партнера, що працює в тісній співпраці з керівництвом, підвищує шанси того, 

що компанія дотримуватиметься більш цивілізованої політики. 

Дивідендна політика [25, c. 80]: максимальна кількість балів – 3. Даний 

показник оцінює не тільки сам факт наявності чітко визначеної дивідендної 

політики, але також і адекватність розміру дивідендів і своєчасність їх 

виплати. 

Якість і надійність реєстратора [25, c. 80]: максимальна кількість балів 

– 1. 

Відповідно до методики за групою показників для оцінювання ризику 

корпоративного управління (табл. 1.4) корпорації, що отримали більше 35 

штрафних балів, є надзвичайно ризикованими і, відповідно, 
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характеризуються низьким рівнем корпоративного управління, а компанії з 

рейтингом нижче 17 вважаються відносно безпечними і володіють 

професійним менеджментом. 

Більш конкретний погляд на проблему оцінювання ефективності 

корпоративного управління знайшло відображення в іншому підході. 

Єдністю методик даного підходу є розуміння того, що ефективна фінансово-

господарська діяльність корпорації і є підтвердження ефективності 

корпоративного управління. Даний підхід реалізується в наступних основних 

методах. Перший – це оцінка ринкової вартості корпорації, другий – оцінка 

фінансового стану корпорації, ключовим моментом якої є розрахунок 

імовірності банкрутства. Останні методи в сучасних умовах нашої країни є 

особливо актуальними, оскільки багато підприємств перебувають в 

кризовому стані.  

Найбільш відомою моделлю оцінки фінансового стану з акцентом на 

банкрутство підприємства є двофакторна модель діагностики фінансового 

стану підприємства Е. Альтмана, яка розроблена за допомогою апарату 

множинного дискримінантного аналізу. У моделі враховуються тільки два 

індикаторних показники: коефіцієнт покриття й коефіцієнт фінансової 

залежності [22; 160]. Для США дана модель виглядає в такий спосіб: 

КПБ = - 0,3877 – 1,0736 КПЛ - 0,0579 КФЗ , (1.3) 

де КПБ – комплексний показник банкрутства;  

КПЛ – коефіцієнт поточної ліквідності;  

КФЗ – коефіцієнт фінансової залежності (позикові кошти/загальна 

величина пасивів). 

Класифікація підприємства, відповідно до значення КПБ, має такий 

вигляд: 

 якщо КПБ > 0, то ймовірність банкрутства більше 0,5; 

 якщо КПБ = 0, то ймовірність банкрутства дорівнює 0,5; 

 якщо КПБ < 0, то підприємство вважається фінансово стійким, 

імовірність банкрутства менше 0,5. 
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Чим більше КПБ, тим вище ймовірність банкрутства.  

Необхідно, відзначити, що подібні оцінки фінансового стану 

справедливо критикуються в науковій літературі за свою невизначеність 

[135, c. 6-7]. У даній моделі критеріальний рівень КПБ = 0 відповідає 50% 

ймовірності банкрутства, що дає мало інформації про поточний фінансовий 

стан підприємства. Крім того, використані в даному методі вагові 

коефіцієнти отримані в результаті статистичного аналізу за великою групою 

подібних підприємств США. Зрозуміло, що ці коефіцієнти можуть бути 

іншими для економіки України. Перевагою двофакторної моделі Е. Альтмана 

є її простота й можливість застосування в умовах обмеженого обсягу 

інформації. Проте вона вважається недостатньо точною, тому що не враховує 

впливи інших важливих показників, таких як рентабельність, забезпеченість 

власними коштами, показники ділової активності. Згідно зі структурою 

моделі, вона може бути адекватною, коли всі останні фінансові показники є 

суттєво меншими нормативних значень, що означає практичне припинення 

функціонування підприємства. 

У 1983 р. Е. Альтман запропонував п’ятифакторну модель 

прогнозування банкрутства для підприємства, що не котирує свої акції на 

біржі [75, с. 316], та яка може бути використана в Україні. «Z-рахунок» 

Альтмана в цій моделі розраховується в такий спосіб: 

Z = 0,717 K1 + 0,847 K2 +3,107 K3 + 0,42 K4 +0,995 K5, (1.4) 

де K1 – оборотний капітал/сума активів;  

K2 – нерозподілений прибуток/сума активів;  

K3 – прибуток до сплати відсотків/сума активів;  

K4 – балансова вартість власного капіталу/позиковий капітал;  

K5 – виторг від продажів/сума активів. 

Якщо Z<1,23, то це означає високу ймовірність банкрутства, тоді як 

значення Z>1,23 свідчить про малу його ймовірність. 

Переваги цієї моделі – більша адекватність, що підтверджує 

порівняльній аналіз моделей для конкретних підприємств. Інколи 
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двофакторна модель дає більш достовірну оцінку . Слід зауважити, що обидві 

моделі використовують повністю різні економічні показники, тобто 

висвітлюють різні сторони фінансової діяльності. Якщо обидві моделі дають 

узгоджені результати в певної економічної ситуації, то вони можуть складати 

синтетичну модель, яка оцінює економічну ситуацію більш адекватно. Крім 

того, спільна множина показників, які найбільш впливають на ситуацію, 

розширюється. 

Багатофакторні моделі Е. Альтмана стали основою для наступних 

досліджень прогнозування банкрутства й оцінки рівня фінансового стану. У 

1972 р. британський економіст В. Ліс розробив чотирифакторну модель 

оцінки фінансового стану: 

ZL = 0,063 K1 + 0,692 K2 +0,057 K3 + 0,601 K4, (1.5) 

де K1 – оборотний капітал/сума активів;  

K2 – прибуток від реалізації/сума активів;  

K3 – нерозподілений прибуток/сума активів;  

K4 – власний капітал/позиковий капітал.  

При ZL>0,037, рівень фінансового стану вважається високим, а 

ймовірність банкрутства невеликою. 

Слід наголосити на розробці британських економістів – моделі Тафлера 

і Тішоу [64; 75], які в 1977 р. апробували підхід Альтмана на британських 

підприємствах і побудували чотирифакторну прогнозну модель оцінки 

платоспроможності: 

ZТ = 0,53 K1 + 0,13 K2 +0,18 K3 + 0,16K4 , (1.6) 

де K1 – прибуток від реалізації/короткострокові зобов’язання;  

K2 – оборотні активи/сума зобов’язань;  

K3 – короткострокові зобов’язання/сума активів; K4 – виторг від 

продажів/сума активів.  

При ZТ>0,3, рівень фінансового стану вважається високим, а 

ймовірність банкрутства невелика. При ZТ<0,3 рівень фінансового стану 

вважається низьким, а ймовірність банкрутства – високою. 
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Аналіз цих моделей показує, що для підприємств різних галузей вони 

можуть давати як узгоджені з моделями Альтмана результати, так і 

суперечливі. При цьому вони обидві використовують повністю різні 

економічні показники, які, до речі, не співпадають ані з показниками 

двофакторної моделі Альтмана, ані з показниками п’ятифакторної моделі. 

У випадку узгодженості результатів між цими моделями множина 

економічних показників, які суттєво впливають на фінансовий стан 

підприємства, стає суттєво більшою, ніж та, яка використовується в кожній 

окремої моделі. Крім того, така система показників залежить від того, які 

саме моделі узгоджуються в досліджуваній економічній ситуації. 

Таким чином, розглянуті методи оцінки економічної ефективності 

корпоративного управління свідчать про різний підхід до вирішення 

проблеми. У дослідженні розкрито комплексну методику аналізу економічної 

ефективності корпоративного управління із виділенням якісних і кількісних 

методів оцінки. Запропоновано використовувати індекс якості 

корпоративного управління, що враховує три ключових параметра – ринкову 

ціну акції, кількість випущених акцій і частку акцій у власності стратегічних 

власників.
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Висновки до розділу 1 

 

Аналіз еволюції концепцій корпоративного управління показав, що 

головна мета розвитку сучасної парадигми корпоративного управління – 

перехід до моделі стейкхолдерів. Корпоративне управління з метою 

забезпечення конкурентних переваг промислових підприємств має 

передбачати врахування впливу конкурентного середовища та рівня 

імплементації міжнародних стандартів корпоративного управління, що 

одночасно проявляється у вигляді зростання ринкової вартості та/або 

ринкової капіталізації у процесі узгодження впливу зацікавлених осіб на 

функціонування підприємства з метою забезпечення його довгострокового 

сталого розвитку та підвищення рівня корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Дослідження особливостей еволюції розвитку механізмів 

корпоративного управління в умовах конкуренції виявило, що більшість 

дослідників виділяють такі основні моделі управління корпораціями: англо-

американську, німецьку, японську, сімейну тощо. Українська модель 

корпоративного управління перебуває у стадії формування і є перехідною 

конструкцією, в якій проглядаються елементи та окремі характеристики 

різних моделей.  

Аналіз підходів до оцінювання ефективності корпоративного 

управління та їх систематизація дозволило запропонувати комплексні 

методичні підходи до оцінки економічної ефективності корпоративного 

управління, поділивши їх на якісні та кількісні. Запропоновано 

використовувати індекс якості корпоративного управління, що враховує три 

ключових параметра – ринкову ціну акції, кількість випущених акцій і частку 

акцій у власності стратегічних власників. 

Праці автора, в яких відображено результати досліджень по розділу: 

[108; 109; 110; 114; 115; 116; 117; 120; 121; 185; 186].
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РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 

2.1. Соціально-економічні передумови формування 

корпоративного управління підприємств авіабудівної галузі 

 

Вітчизняне авіабудування є стратегічно важливою галуззю української 

економіки, розвиток якої обумовлюється не тільки підвищенням рівня 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції авіабудування в світі, а й 

формуванням передумов становлення інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку нашої держави.  

Україна входить до числа 9 країн світу, що мають власне виробництво 

літаків повного циклу, тобто замкнений технологічний цикл створення і 

виробництва авіатехніки – від проектування до запуску в серійне 

виробництво під своїми власними брендами, посідаючи сьоме місце за 

виробничим потенціалом. Авіаційна техніка, яка виготовляється в Україні, 

нині постачається до 50 країн світу [23, с. 174]. Авіапром України нараховує 

53 підприємства різних форм власності, які виготовляють окремі агрегати і 

вузли, прилади і запчастини до них, бортове електро- і радіообладнання [62].  

Підприємства літакобудівної галузі розташовані у п’ятнадцяти регіонах 

України, у той же час найбільш потужні та експортоорієнтовані з них 

розміщуються у чотирьох регіонах: Київ, Харків, Запоріжжя і, тимчасово 

окупована, Автономна Республіка Крим, де розташовані два потужні 

науково-дослідні інститути. У Дніпропетровській області функціонують 

підприємства, які забезпечують виробництво окремих агрегатів літаків і 

космічних ракетоносіїв. В інших регіонах розміщуються здебільшого 

авіаремонтні підприємства, діяльність яких певною мірою залежить від 

успішності функціонування провідних підприємств галузі [62]. 

Зазначимо також, що найбільш «універсальними» літакобудівними 

регіонами є Київ та Харків, які володіють широким спектром авіаційних 
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виробничих, науково-дослідних та конструкторських установ, тоді як 

Запоріжжя спеціалізується на двигунобудуванні та їх розробці, а Крим – на 

науково-дослідній діяльності [40, с. 47]. 

За радянських часів заводи України випускали за рік 350 літаків, у 

авіаційній промисловості працювало близько 2 млн. осіб, що давало 

можливість виробляти майже 25% усіх літаків світу у 1980-х рр. Значна 

частина виробничих потужностей (близько 15%) припадала на Україну [12], 

так, наприклад, Харківський авіазавод щомісячно випускав 13-18 машин ТУ-

134, Київський – по 15-20 машин АН-24 і АН-26 [23, c. 174]. 

Однак, після розпаду Радянського Союзу, авіаційна галузь України 

опинилася у скрутному становищі, що зумовлювалося в першу чергу 

тривалою рецесією всієї вітчизняної промисловості, а також неможливість 

забезпечення розвитку галузей у період стрімкого зростання впливу науки та 

новітніх технологій на соціально-економічний розвиток країн протягом 

останніх десятиліть.  

Першим кроком щодо активізації діяльності авіабудівних підприємств 

та переходу до інвестиційно-інноваційної концепції розвитку став проект 

Концепції інтенсифікації серійного виробництва літаків підприємствами 

галузі, яка передбачала комплексний розвиток кооперації «Антонов» на 

2006-2010 рр., трансформацію виробництва, раціоналізацію і оптимізацію 

схем виробничої кооперації. Проект містив завдання розширення ринків 

збуту продукції, нарощування обсягів виробництва і капіталізації 

підприємств, оновлення і подальшого розвитку мережі гарантійного і 

післягарантійного сервісного обслуговування, створення і освоєння 

серійного виробництва нових моделей літаків сімейства «Антонов» [153]. 

На сучасному етапі світова авіаційна промисловість розвивається 

шляхом укрупнення виробничих об’єднань та створення великих 

акціонерних компаній. Водночас авіаційна промисловість України тривалий 

час залишалася осторонь цих процесів. Тому вагомою подією в рамках даної 

концепції стало створення у березні 2007 р. на базі окремих авіаремонтних і 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 82 

авіаційних підприємств державного авіабудівного концерну «Авіація 

України» [37]. Концерн було створено з метою об’єднання розробників та 

виробників авіаційної техніки у єдиний комплекс з  централізованим 

апаратом управління, основою діяльності якого було б забезпечення 

реалізації єдиної науково-технічної, економічної та виробничої політики; 

ефективного функціонування інтегрованого авіабудівного комплексу 

України з розробки, виробництва і реалізації сучасної авіаційної техніки, а 

також спецтехніки, обладнання та продукції для потреб безпеки держави; 

досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції та отримання прибутку за рахунок виробничої, фінансової,  

комерційної, торговельної, посередницької та інших видів господарської 

діяльності (рис. 2.1) [37]. 

 

Рис. 2.1. Склад Державного авіабудівного концерну «Авіація України» 

(до 30.10.2008 р.). 

Джерело: складено автором на основі [37]. 

 

ДП «Авіаційний науково-технічний 

комплекс імені О.К. Антонова» 

Харківське державне авіаційне 

виробниче підприємство 

ДП «Київський авіаційний завод 

«Авіант» 

ДП «Завод 410 цивільної авіації» 

ДП «Харківське агрегатне 

конструкторське бюро» 

ДП «Харківський машинобудівний 

завод «ФЕД» 

ДП «Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро «Прогрес» 

імені академіка О.Г. Івченка» 

Науково-дослідний інститут «Буран» 

ДП «Новатор» 

Казенне підприємство 

«Радіовимірювач» 

Державний авіабудівний концерн  

«Авіація України» 
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Управління діяльністю Концерну здійснювалося правлінням та 

генеральним директором. До правління Концерну, крім генерального 

директора, що був головою правління Концерну, входило шість членів 

правління, які призначалися та звільнялися з посади Кабінетом Міністрів 

України. 

Концерн провадив діяльність, спрямовану на залучення інвесторів, в 

першу чергу іноземних, розробляв інвестиційні проекти та здійснював 

контроль їх реалізації, сприяв залученню коштів міжнародних фінансових 

ринків. Крім того, управлінням концерну було здійснено ряд заходів для 

розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами 

та організаціями, зокрема забезпечення виконання спільних науково-

дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, 

організація навчання та стажування спеціалістів за кордоном, обмін в 

установленому порядку науково-технічною інформацією тощо [62]. 

Проте діяльність концерну виявилась неефективною, а вже в 2008 р. 

відповідно до Указу Президента України від 27 червня 2008 р. № 597 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 р. 

«Про стан виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної 

промисловості України на період до 2010 р. та першочергові завдання 

розвитку вітчизняного авіабудування» [3] та Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 жовтня 2008 р. № 1014 «Питання державного авіабудівного 

концерну «Авіація України» [5] з метою створення сприятливих умов для 

ефективного використання виробничої, науково-технічної потужності 

авіаційних підприємств Кабінет Міністрів України постановив: виключити із 

складу державного авіабудівного концерну «Авіація України» наступні 

підприємства: Державне підприємство науково-дослідний інститут «Буран», 

Державне підприємство «Харківське агрегатне конструкторське бюро», 

Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», 

Державне підприємство «Новатор», Казенне підприємство «Радіовимірювач» 

[51]. Державний авіабудівельний концерн «Авіація України» було 
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перейменовано у Державний авіабудівний концерн «Антонов» та, як 

наслідок, затверджено Статут Державного авіабудівного концерну 

«Антонов».  

До концерну увійшли чотири авіабудівних підприємства – АНТК імені 

Антонова, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, державне 

підприємство «Київський авіаційний завод «Авіант» і державне підприємство 

«Завод 410 цивільної авіації» (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Склад Державного авіабудівного концерну «Антонов» (з 

30.10.2008 р. до 31.03.2015 р.). 

Джерело: складено автором на основі [37]. 

 

Слід зазначити, що АНТК «Антонов» є основоположником створення 

сучасної транспортної авіації. Підприємство виконує повний цикл робіт від 

створення до експлуатації літальних апаратів, включаючи проектування, 

конструювання дослідних зразків, проведення льотних випробувань та 

сертифікацію, а також супровід їх в експлуатації. В активі АНТК ім. 

Антонова – 20 типів нових літаків і більш 100 спеціалізованих модифікацій 

різного військового та цивільного призначення [143, с. 51].  

У 2009 р., який можна вважати переломним для відновлення 

авіабудування в Україні, Кабінет Міністрів України, за пропозицією 

колишнього Міністерства промислової політики України, ухвалив близько 20 

нормативних актів щодо забезпечення пріоритетного розвитку виробництва 

літаків Ан-148 (158), Ан-74 та покращення ситуації на провідних 

ДП «Авіаційний науково-технічний 

комплекс імені О.К. Антонова» 

Харківське державне авіаційне 

виробниче підприємство 

ДП «Київський авіаційний завод 

«Авіант» (зараз «Серійний завод 

«Антонов») 

ДП «Завод 410 цивільної авіації» 

Державний авіабудівний концерн «Антонов» 
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підприємствах країни із серійного виробництва та ремонту літаків, зокрема 

на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві, 

Київському авіаційному заводі «Авіант», заводі 410ЦА [80].  

В той же час слід зазначити, що програма розвитку авіаційної 

промисловості до 2010 р. була профінансована лише на 19% від реальних 

потреб (950 млн. грн.) [23, c. 175]. Результатом дефіциту інвестицій стала 

відсутність обігових коштів, що призвело до зростання боргів та 

заборгованості з виплати заробітної плати.  

Отже, навіть після вагомих перетворень у структурі концерну та певної 

підтримки розвитку авіабудівної промисловості з боку держави, оцінка 

результатів реалізації концепції не увінчалася запланованим успіхом. Так,  за 

останні 5 років в Україні було зібрано лише 14 літаків: у 2005 р. було 

виготовлено 4 серійних літаки, в наступні два роки – жодного, у 2008 р. – 5, 

2009 р. – 3, а на початку 2010 р. – 1 серійний Ан-148-100В і прототип Ан-158. 

Для порівняння, такі компанії, як Embraer, ATR, Airbus і Boeing, в 2009 р. 

випустили відповідно 244, 54, 498 і 481 літаки [40, с. 47]. 

Як результат, на міжнародному ринку авіаційної продукції вітчизняна 

літакобудівна галузь представлена у сегменті регіональної, транспортної 

авіації та двигунобудування, тоді як, за результатами досліджень, 

найприбутковішою вважається ніша магістральних пасажирських лайнерів.  

У 2015 р. в результаті військово-політичного конфлікту на території 

України виникла об’єктивна необхідність підпорядкування ДП «Антонов» 

ДК «Укроборонпром», що й було закріплено у відповідній Постанові 

Кабінету Міністрів України № 269 від 31.03.2015 р. [4]. 

Органи управлiння ДП «Антонов». Пiдприємство пiдпорядковано 

Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi України. Президент – 

генеральний конструктор – орган управління, який здiйснює поточне 

(оперативне) керiвництво пiдприємством, органiзовує його виробничо-

господарську, соцiально-побутову та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання 

завдань пiдприємства, передбачених законодавством, статутом пiдприємства 
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та трудовим контрактом. Призначається на посаду та є пiдзвiтним 

Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi України.  

Перший вiце-президент – генеральний директор дiє без довiреностi вiд 

iменi пiдприємства, представляє його iнтереси у всiх вiтчизняних та 

iноземних пiдприємствах, фiрмах та органiзацiях, розпоряджається майном 

та грошовими коштами пiдприємства, укладає договори (угоди, контракти), у 

тому числi трудовi угоди, зовнiшньоекономiчнi контракти, видає довiреностi, 

вiдкриває в банках розрахунковi та iншi рахунки, затверджує штатний 

розклад пiдприємства, здiйснює прийом та звiльнення працiвникiв, 

застосовує заходи заохочення та стягнення, видає накази та розпорядження, 

якi обов'язковi для всiх працiвникiв пiдприємства. 

Як бачимо, структура залишається вертикально-інтегрованою, що може 

негативно впливати на якість управління. Тому, питання вдосконалення 

підходів до управління державним підприємством залишається актуальним. 

Проблематику формування ефективної системи корпоративного 

управління на авіабудівних підприємствах варто також досліджувати на 

прикладі ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), що є унікальним, єдиним в 

Україні й одним з найбiльших у світі пiдприємств, якi реалiзують повний 

цикл створення сучасних авiацiйних двигунiв вiд розробки, виробництва й 

випробування до супроводу в експлуатацiї й ремонту. У цей час завод 

випускає й освоює серiйне виробництво авiацiйних двигунiв рiзної 

потужностi й призначення для лiтальних апаратiв всесвiтньо вiдомих лiтако- 

i вертольотобудiвних фiрм. 

ПАТ «Мотор Січ» є експортоорiєнтованим підприємством. Прагнення 

до збереження існуючої конкурентної позиції ПАТ «Мотор Січ», 

поступового розширення та зміни ринків збуту, налагодження партнерської 

взаємодії з новими контрагентами, особливо в сучасних умовах, вимагає 

постійного вдосконалення корпоративної стратегії сталого розвитку, що 

передбачає комплекс ефективних управлінських рішень.  
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Керівним органом організаційної структури ПАТ «Мотор Січ» є Рада 

Директорів, яка складається з голови, трьох заступників та 7 членів. За 

рейтингом підприємства високотехнологічного машинобудування України за 

рівнем управлінських інновацій у 2013 р. ПАТ «Мотор Січ» посіло 5-6 місце. 

При розробці рейтингу враховані такі складові, як впровадження 

підприємствами сучасних підходів до управління маркетингом, діяльність з 

управління ланцюгами постачання, присутність та успішність збуту на 

висококонкурентних зарубіжних ринках, ефективна політика науково-

технічного розвитку виробництва, привабливість підприємств для інвестицій 

[91]. 

Виконуючи план з підготовки та перепідготовки персоналу, за 12 

місяців 2013 р. підготовано за різними напрямами 40383 чоловік. У 2014 р. у 

рамках підвищення кваліфікації резерву керівного складу, фахівців, 

призначених на керівні посади в 2012-2013 рр., було проведено цикл курсів 

Академії народного господарства за темою «Сучасні методи управління АТ» 

[91]. ПАТ «Мотор Січ» приділяє надзвичайну увагу навчанню персоналу. 

Проводить перепідготовку, підвищення кваліфікації, надає кошти до ВУЗів 

для навчання за ключовими напрямами роботи. В 2013 р. було надано робочі 

місця для проходження виробничої практики 1700 студентам професійно-

технічних закладів України [91]. 

Система якості ПАТ «Мотор Січ» сертифікована транснаціональною 

фірмою ВVQІ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ІSО 

9001:2000 щодо виробництва, ремонту і технічного обслуговування 

авіадвигунів, газотурбінних приводів і проектування газотурбінних 

електростанцій в межах акредитації в США, Великобританії і Німеччині [91]. 

У 2012 р. ПАТ «Мотор Січ», виходячи з стратегічної концепції 

розвитку підприємства, визначає за мету широкомасштабну диверсифікацію 

виробництва, затвердження своїх позицій на ринку авіаційної техніки та 

послуг її експлуатації. Виходячи з цього, одним з основних стратегічних 
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напрямів було виокремлено формування дієвої системи менеджменту якості 

[LJLFNJR звіт 2012 р. мс]. 

ПАТ «Мотор Січ», реалізуючи стратегію диверсифікації, випускає 

понад 60 модифікацій двигунів для більше ніж 80 видів літаків і вертольотів 

різного призначення та виробляє широкий спектр продукції наземного 

застосування й товарів народного споживання [76, c. 197]. При цьому 90% 

реалізованої продукції зорієнтовано на експорт (рис. 2.3); таким чином, 

кошти отримані від зовнішньоекономічної діяльності компанії є головним 

джерелом фінансових надходжень ПАТ «Мотор Січ», що особливо актуально 

наразі, – значна частина надходжень є валютними.  

 

Рис. 2.3. Динаміка питомої ваги експорту в реалізованій продукції ПАТ 

«Мотор Січ» (2010-2014 рр.). 

Джерело: складено автором на основі [91].  

 

Загалом, аналізуючи авіабудівну галузь України, варто окремо 

зупинитися на чинниках, які можуть впливати на ефективність управління 

вітчизняними підприємствами авіабудування та їх конкурентоспроможність, 

виокремивши сильні, слабкі сторони, загрози та можливості розвитку 

підприємств авіабудування України (матриця експрес SWOT-аналізу) 

(табл. 2.1).
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Таблиця 2.1 

Матриця експрес SWOT-аналізу авіабудівної галузі України 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 вигідне географічне положення у 

просторі європейських та світових 

ринків;  

 достатньо розвинута та 

диверсифікована транспортна 

інфраструктура;  

 наявність галузевих науково-дослідних 

інститутів;  

 кваліфіковані трудові ресурси;  

 конкурентна ціна, враховуючи вплив 

значної девальвації;  

 наявність підприємств, які випускають 

унікальну продукцію. 

 застарілі основні фонди виробництва;  

 низький рівень використання нових 

технологій;  

 низький рівень інноваційної 

активності; 

 залежність від постачань вузлів, 

деталей та комплектуючих виробів з 

інших країн;  

 експорт переважно в країни СНД; 

 низька ефективність просування на 

закордонні ринки;  

 невисокий рівень 

конкурентоспроможності порівняно з 

продукцією розвинутих країн. 

Можливості Загрози 

 можливість пожвавлення внутрішнього 

ринку України, шляхом переорієнтації 

попиту з-боку військового комплексу;  

 високі ціни на продукцію 

машинобудування на ринках 

розвинутих країн;  

 висока інноваційна активність галузі і 

поява нових технологій на світовому 

ринку;  

 можливість часткового освоєння ринків 

Азії, Африки та Південної Америки;  

 відносно стабільний попит на ринку 

Росії, Китаю, Індії, Іраку, Ірану, Лівії, 

Єгипту. 

 високі вхідні бар’єри  на світових 

ринках;  

 скорочення зовнішнього попиту на 

продукцію авіабудування;  

 низький рівень доданої вартості 

продукції авіабудування;  

 відтік кваліфікованих кадрів за 

кордон;  

 недостатня розвиненість 

вітчизняного фондового ринку;  

 недосконалість державних заходів 

для розвитку галузі;  

 відсутність стабільного 

фінансування урядових програм за 

термінами і обсягами;  

 зростання цін на продукти і послуги 

природних монополій. 

Джерело: адаптовано автором за даними [103, c. 55]. 
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Розглянемо детальніше деякі з виокремлених у експрес SWOT-аналізі 

факторів, що впливають на ефективність корпоративного управління 

підприємствами авіабудівної галузі.  

Однією з основних диспропорцій економіки України, яка ускладнює її 

розвиток, є низький рівень доданої вартості товарів, що виробляються 

вітчизняною промисловістю. Наслідки світової фінансово-економічної кризи, 

яка розпочалась у 2008-2009 рр. продемонстрували, що економічна система, 

зорієнтована на виробництво таких товарів, є більш вразливою до негативних 

чинників. Більше того, розвиток авіабудування в Україні гальмується 

високими вхідними бар’єрами  на світових ринках,з одного боку, а також 

внутрішніми політико-економічними факторами та необхідністю оновлення 

авіапарків. 

Розвиток авіабудівної галузі України має важливе соціальне значення 

для економіки (розвиток суміжних галузей, інфраструктури, збільшення 

робочих місць тощо). Економічний стан машинобудування та промисловості 

України багато в чому залежить від кон'юнктури зовнішніх ринків. 

Нестабільні, внаслідок кризових явищ останніх років, показники відновлення 

ділової активності та економіки в ряді країн, які є основними споживачами 

української продукції авіабудування, залишались ключовими факторами, що 

негативно впливали на галузь. Основними ринками збуту української 

продукції є країни СНД, Індія, Ірак, Іран, Лівія, Єгипет.  

Вітчизняна літакобудівна галузь залишається у системному кризовому 

стані, спостерігається зниження науково-технічного та технологічного 

потенціалу, зростає науково-технологічна відсталість від розвинених держав. 

Для підприємств галузі характерним є високий рівень зношеності основних 

фондів (більше 70%), дефіцит молодого покоління кваліфікованих кадрів, 

відсутність механізму державної підтримки, а також системи стимулювання 

продажів виробленої продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх 

ринках [146, c. 194]. 
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Незважаючи на вкрай важку фінансову ситуацію, що склалася у 

вітчизняній авіаційній промисловості, ще 3-5 років в Україні може зберегтись 

конструкторський потенціал у сфері розробки пасажирських і транспортних 

літаків [62]. Залишилися поки що і виробничі потужності, хоча рівень їх 

зносу є дуже високим. Крім того, на українські літаки поки що зберігається 

потенційних попит, за умови виконання українською стороною затверджених 

графіків поставок. 

У середньостроковій перспективі світовий ринок авіаперевезень 

військових та цивільних вантажів може відчути нестачу літаків відповідного 

призначення, оскільки наявний парк літаків (у тому числі марки «АН») країн 

СНД, Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії через значний 

рівень зношеності потребує оновлення [88]. Проте системна криза 

вітчизняної авіабудівної галузі ставить під сумнів виконання навіть вже 

наявних контрактів на будівництво літаків.  

Відповідно до Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості 

на період до 2020 р. [7], схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2008 р. №1656-р, було заплановано проведення 

структурних перетворень шляхом приватизації підприємств авіаційної 

промисловості з урахуванням особливостей галузі та збереженням 

державного впливу на прийняття стратегічних рішень. На думку розробників 

стратегії, такий підхід повинен був надати змогу залучити позабюджетні 

ресурси для фінансування, реформування вітчизняної авіаційної 

промисловості (стратегічні інвестиції) і значно скоротити неефективне 

витрачання бюджетних коштів на розвиток галузі.  

Необхідно зазначити негативний тренд, який спостерігався у 2012-2013 

рр., а саме скорочення обсягів замовлень на українські літаки з боку Росії, 

яка на сьогодні активно просуває свою продукцію як на внутрішньому, так і 

на зовнішніх ринках (зокрема, «Суперджет 100», який був розроблений 

Компанією «Гражданские самолеты Сухого»). Крім Росії, потенційний попит 
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на українську продукцію авіабудування поки що зберігається з боку таких 

країн, як: Індія, Південна Америка, Туреччина, країни СНД та інші.  

В цілому, слід зазначити, що боротьба на світовому ринку цивільного 

авіабудування загострюється. За прогнозами експертів, до 2030 р. світовий 

повітряний флот може збільшитись удвічі (з 18 до 37 тис. од.). Стратегічним 

ринком для «Boeing» та «Airbus» є також Східна Азія. За прогнозами 

фахівців, у найближчі п'ятнадцять років тільки Китай збільшить повітряний 

флот на п'ять тисяч літаків (частка КНР на світовому авіаринку може зрости з 

10% до 17%). Експерти переконані, що рано чи пізно суперництво Boeing і 

Airbus завершиться та можуть з’явитися нові потужні гравці. Так, Китайська 

корпорація комерційних літаків «Comac», заснована у 2009 р., дуже стрімко 

розвивається. До 2020 р. компанія планує завоювати 10-15% світового ринку. 

Китай все більше претендує на роль «технологічної супердержави» і вважає 

державним пріоритетом створення авіабудівної компанії, яка могла б на 

рівних конкурувати з західними лідерами. 

Як зазначалось раніше, авіаційна галузь належить до базових, 

стратегічно важливих секторів економіки України, а науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи (далі – НДДКР) із створення нової 

авіаційної техніки включено до категорії критичних технологій. У свій час 

радянська авіабудівна галузь формувалась у складі проектно-

конструкторських бюро з розробки документації та технології виробництва 

літаків, вертольотів і двигунів до них, а також відповідних заводів з їх 

дослідних і серійних випусків, які працювали на кінцевий результат. 

Ліквідація СРСР з наступним формуванням нових держав призвела до 

руйнування встановлених коопераційних відносин у промисловості. 

Щодо сучасної ситуації: у вітчизняному авіабудуванні проектні та 

виробничі потужності не працюють на кінцевий результат. Не досягнуто 

необхідної прозорості в економічній та фінансовій діяльності державних 

підприємств авіаційної галузі. Досі не впроваджено світову практику 

державно-приватного співробітництва, що продемонструвала ефективне 
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підтвердження у розвинутих країнах світу. Таким чином, літакобудування 

України на сьогодні, особливо з огляду на сучасні вимоги до параметрів 

економічності, надійності та екологічності авіаційної техніки (наприклад, 

основні вимоги сучасного авіабудування до 2020 р.: скорочення на 20% 

споживання палива, більше 50% ваги – композиційні матеріали тощо), 

принципово нового запропонувати вітчизняним та іноземним авіакомпаніям з 

власного серійного виробництва не може. 

В цілому, проведена ОЕСР в 2012 р. оцінка ефективності 

корпоративного управління ДП «Антонов» виявила загалом невідповідність 

деяким принципам ОЕСР щодо корпоративного управління державними 

компаніями (див. дод. В).  

За висновками експертів, існуюча структура управління ДП «Антонов» 

створює ряд проблем державного управління з наступних причин [94]: 

1) Відсутність Ради директорів. Кожне державне підприємство має 

Генерального директора, який призначається на базі Договору про 

результати діяльності та підзвітний безпосередньо державному відомству – 

представнику власника. Немає Ради директорів, що є посередником у 

відносинах між представником власника та управлінцями компанії. 

2) Відсутність фінансової гнучкості. Державні підприємства, такі як 

ДП «Антонов», не мають акціонерного капіталу та не володіють своїми 

базовими активами. Це обмежує здатність реструктуризувати капітал ДП 

«Антонов» через розміщення акцій та нарощування капіталу переведенням 

активів. 

3) Регуляторні обмеження щодо участі у спільних підприємствах. 

Декретом Кабінету Міністрів українським державним підприємствам 

заборонено створювати спільні підприємства або корпоративні партнерства. 

Метою цього законодавчого акту було запобігання корупції в сфері 

управління державними підприємствами. Така заборона істотно обмежує 

здатність ДП «Антонов» розбудовувати стратегічні партнерства з 

виробниками і постачальниками. 
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4) Правове регулювання державних підприємств не узгоджується з 

нормами приватного сектора. Наприклад, звільнення ДП «Антонов» від 

визнання неплатоспроможним та від процедури банкрутства створює 

підсилене сприйняття кредитного ризику, що асоціюється із стягненням 

боргів компанії в судовому порядку, коли ймовірно, що за реальних обставин 

Уряд підтримає компанію в разі виникнення проблем з фінансами. 

Тому, актуалізується питання можливої реорганізації державних 

підприємств авіабудування, оптимізації корпоративного управління, адже у 

кращому випадку, підпорядкування ДП «Антонов» у ДК «УкрОборонПром» 

сприятиме пріоритетному фінансуванню державою військових замовлень, 

але не виробництва пасажирських літаків, а розробка нових проектів 

відбуватиметься без доведення їх до серійного випуску.  

Приєднання України до СОТ, а також Асоціація з ЄС також несе в собі 

додаткову загрозу вітчизняному авіабудуванню, якщо відкривається 

безмитний доступ на ринок для всіх типів іноземних літаків (і навіть тих, які 

були в експлуатації) для здійснення міжнародних польотів.  

Таким чином, основними проблемами системи корпоративного 

управління підприємствами авіабудування України вбачаються наступні:  

 неефективна система визначення пріоритетів у розвитку підприємства 

(невідповідність сучасним вимогам розвитку ринкового середовища та 

недостатнє врахування кращого світового досвіду формування системи 

корпоративного управління);  

 недостатньо чітка система визначення перспективних потреб у літаках 

певних моделей (необхідність освоєння нових ринків збуту та їх 

диверсифікація);  

 занадто тривала підготовка до серійного випуску моделей літаків, що 

спричинене застарілістю основних фондів;  

 відсутність інвестиційних ресурсів для активізації інноваційної 

діяльності; 
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 низька ефективність управлінських рішень, насамперед на державних 

підприємствах; 

 низька прозорість в економічній та фінансовій діяльності більшості 

підприємств авіаційної галузі. 

В умовах впливу світової фінансово-економічної кризи, політичних 

дисбалансів, авіабудівна галузь потребує формування оновленої стратегії 

розвитку галузі та затвердження її на рівні держави, диверсифікації ринків 

збуту, корпоратизації державних підприємств. 

 

 

2.2. Механізм формування системи корпоративного управління на 

підприємствах авіабудівної галузі 

 

Країни, що розвиваються, в цілому характеризуються більш слабкими 

суспільними інститутами, зокрема низьким рівнем захисту прав інвесторів. В 

умовах недостатнього захисту з боку держави підприємство, запровадивши 

високий рівень корпоративного управління, може спробувати самостійно 

переконати інвесторів у тому, що їм безпечно вкладати кошти у дане 

підприємство. Зокрема, підприємство може запропонувати інвесторам 

максимальне розкриття інформації про свою діяльність та фінансові 

результати, взяти на себе добровільні зобов’язання поважати права 

інвесторів. 

Напередодні світової фінансово-економічної кризи, «McKinsey&Co» 

встановила, що корпоративне управління на рівні підприємства відграє у 

Східній Європі набагато більш важливу роль, ніж у решті країн світу. На рис. 

2.4 показано результати опитування міноритарних акціонерів, які дали 

відповідь на запитання «Наскільки важливим для вас є корпоративне 

управління компанії у порівнянні з її фінансовими показниками (наприклад, 

прибутковістю чи потенціалом зростання) при прийнятті рішення, в яку 

компанію інвестувати кошти?».  
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Рис. 2.4. Важливість корпоративного управління у порівнянні з 

фінансовими показниками. 

Джерело: складено автором на основі [174]. 

 

Як випливає із рис. 2.4, для 40% інвесторів у Східній Європі більшу 

роль відігравало корпоративне управління (найвищий відсоток у світі) і лише 

для 15% інвесторів більше значення мають фінансові показники (найнижчий 

відсоток у світі). McKinsey & Company також встановила, що більшість 

інвесторів у світі готові платити премію до ціни акцій компаній із високим 

рівнем корпоративного управління. У всіх регіонах світу відсоток таких 

інвесторів є приблизно однаковим і коливається в районі 75-78%. Проте, 

розмір такої премії є найменшим у Західній Європі (13%) та Північній 

Америці (14%), а найбільшим – у Східній Європі та Африці (30%) [174]. Це 

відповідає нашій тезі про те, що корпоративне управління на рівні 

підприємства важить більше у країнах зі слабким захистом прав інвесторів. 

На нашу думку, існує об’єктивна необхідність аналізу ефективності 

управління авіабудівними підприємствами України. Для прикладу візьмемо 
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динаміку розвитку ПАТ «Мотор Січ» (у складі 6-ти підприємств) та ДП 

«Антонов», тим самим порівнюючи ефективність управління класичною 

корпоративною структурою та державним підприємством. 

Для початку проаналізуємо майновий стан обох підприємств. 

Відразу варто відзначити, що корпорація ПАТ «Мотор Січ» відчутно 

переважає ДП «Антонов» за показником загальної суми активів (майже 

втричі), що знаходяться на балансі підприємства (рис. 2.5). Тенденція до 

зростання даного показника в ПАТ «Мотор Січ» є свідченням нарощування 

майнового потенціалу підприємства, що за 2014 р. збільшився на 25,7%, тоді 

як констатуємо низхідну динаміку даного показника у ДП «Антонов» – 

зменшення суми господарських засобів -4,9% за підсумками 2014 р. 

 

 

Рис. 2.5. Загальна сума активів, що знаходяться на балансах ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Оборотність капіталу підприємства залежить від структури активів, 

частки в них необоротних активів та їх складу. У нашому прикладі згідно з 

даними рис. 2.6 частка необоротних активів у активах ДП «Антонов» склала 
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42% за підсумками 2014 р., збільшившись на 1,6%, тоді як у ПАТ «Мотор 

Січ» склала 32% за аналогічний період, зменшившись на 13,1%. На практиці 

«легкою» структура активів вважається тоді, коли їх частка у майні 

підприємства є не більшою за 40%. «Важка» структура активів споживчого 

товариства свідчить про їх низьку мобільність.  

 

 

Рис. 2.6. Частка необоротних активів в активах ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Частка основних засобів в активах підприємства характеризує частку 

фінансових ресурсів підприємства, що інвестовані в основні засоби. За 

аналізований період ця частка зменшується (рис. 2.7) при зростаючих обсягах 

реалізації продукції: на 2,4% збільшилася виручка ДП «Антонов» і на 25,0% 

– виручка ПАТ «Мотор Січ» (рис. 2.19), що свідчить про позитивні зміни на 

підприємстві. 
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Рис. 2.7. Частка основних засобів в активах ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Динаміка коефіцієнту зносу основних засобів ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ» свідчить про поступову втрату основними засобами своєї 

споживчої вартості (рис. 2.8). Значно гіршою за цим показником є ситуація 

на ДП «Антонов» – коефіцієнт зносу основних засобів склав 68,4% за 

підсумками 2014 р., що вимагає прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на оновлення основних засобів, їх технічну модернізацію. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 100 

 

Рис. 2.8. Коефіцієнт зносу основних засобів ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Отже, проаналізувавши майновий стан ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор 

Січ», можна констатувати кращу динаміку останнього, що може свідчити про 

вищу ефективність управління корпоратизованої структури. Варто також 

відзначити негативу тенденцію зростання зносу основних засобів, що 

притаманна обом досліджуваним підприємствам та в цілому характеризує 

вітчизняну галузь авіабудування в Україні з огляду на високу 

капіталомісткість авіабудівних підприємств та значне погіршення 

інвестиційного клімату. 

Проаналізуємо фінансову стійкість підприємств, якою обумовлюється 

ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів. 

Фінансово стійким підприємством можна вважати таке підприємство, яке за 

рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не 

допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно 

розрахуватись за своїми зобов'язаннями. Розрахуємо наступні коефіцієнти. 
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Коефіцієнт фінансової незалежності вказує, яку частину активів 

підприємство здатне профінансувати за рахунок власного капіталу. 

Нормативним значенням показника є 0,4-0,6. Розрахунок коефіцієнта для ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» продемонстрував знаходження показника в 

допустимих межах (рис. 2.9).  Нижче значення свідчить про високий рівень 

фінансових ризиків, тоді як вище значення від встановленого нормативного 

показника може свідчити про кращі можливості щодо залучення додаткових 

фінансових ресурсів.  

 

Рис. 2.9. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує, яка частка 

активів підприємства фінансується за рахунок залученого капіталу. 

Нормативним значенням показника є 0,2-0,5 (значення цього показника в 

сумі з значенням коефіцієнта автономії повинне дорівнювати 1,0). 

Розрахунок коефіцієнта для ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» 

продемонстрував знаходження показника в допустимих межах (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу ДП «Антонов» 

та ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт маневреності показує частку власних коштів, вкладених в 

оборотні активи. Чітких рекомендацій у значенні цього коефіцієнта немає, 

але вважається, що його значення повинно бути не менше 0,2, що дозволить 

забезпечити достатню гнучкість у використанні власного капіталу. З огляду 

на це, розрахунок коефіцієнта для ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» 

продемонстрував позитивну динаміку в обох підприємствах (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Коефіцієнт маневреності власного капіталу ДП «Антонов» та 

ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт структури залученого капіталу показує частку 

довгострокової заборгованості в загальній сумі заборгованості підприємства.  

Розрахунок коефіцієнта для ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» 

продемонстрував переорієнтацію ДП «Антонов» на короткострокові 

запозичення, що є логічним в умовах фінансової кризи. У свою чергу, надто 

низьке значення коефіцієнта структури залученого капіталу в ПАТ «Мотор 

Січ» є свідченням відсутності «довгих» фінансових ресурсів, що значно 

звужує можливості реалізації стратегічних цілей (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Коефіцієнт структури залученого капіталу ДП «Антонов» та 

ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт прогнозу банкрутства показує частку оборотного капіталу в 

загальній сумі активів підприємства. Розрахунок коефіцієнта для ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» продемонстрував зниження показника (рис. 

2.13), що є небезпечною тенденцією (при цьому варто враховувати фактор 

політико-економічної нестабільності в 2014-2015 рр.), хоча загалом значення 

знаходяться в межах нормативних. Варто відмітити, що ситуація в ПАТ 

«Мотор Січ» є ліпшою. 
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Рис. 2.13. Коефіцієнт прогнозу банкрутства ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Відповідно до розглянутих у даному дисертаційному дослідженні 

методичних підходів до оцінювання ефективності корпоративного 

управління (управління державними підприємствами, якщо говорити в 

контексті ДП «Антонов») (див. підрозділ 1.3), використаємо деякі моделі 

оцінки фінансового стану, зокрема ймовірності банкрутства, ДП «Антонов» 

та ПАТ «Мотор Січ» (табл. 2.2). 

Отже, проаналізувавши фінансову стійкість ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ», можна констатувати кращу динаміку останнього, за рахунок 

більш ефективного управління залученим капіталом, а також якісніших 

показників структури заборгованості. Виходячи з цього, рівень 

корпоративного управління ПАТ «Мотор Січ» є якіснішим, з точки зору 

ймовірного стану банкрутства.  

 

 

Таблиця 2.2 
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Показники ефективності управління ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ»  

(згідно моделей оцінювання фінансового стану підприємств) 

Використані моделі оцінки 

фінансового стану 
Підприємство 

Результат 

оцінки 

Ймовірність 

банкрутства 

Двофакторна модель 

діагностики фінансового 

стану підприємства 

Е. Альтмана 

ДП «Антонов» КПБ = -2,77 Фінансово стійке 

(ймовірність банкрутства 

< 0,5) 

ПАТ «Мотор Січ» КПБ = -3,47 Фінансово стійке 

(ймовірність банкрутства 

< 0,5) 

П’ятифакторна модель 

прогнозування банкрутства 

для підприємств, яка не 

котирує свої акції на біржі 

ДП «Антонов» Z = 1,76 Низька ймовірність 

банкрутства (якщо 

Z > 1,23) 

Чотирифакторна модель 

оцінки фінансового стану 

В. Ліса 

ДП «Антонов» ZL = 1,09 Рівень фінансового стану 

високий, а ймовірність 

банкрутства невисока 

(якщо ZL > 0,037) 

ПАТ «Мотор Січ» ZL = 1,34 Рівень фінансового стану 

високий, а ймовірність 

банкрутства невисока 

(якщо ZL > 0,037) 

Чотирифакторна прогнозна 

модель оцінки 

платоспроможності Тафлера 

і Тішоу 

ДП «Антонов» ZТ = 0,38 Рівень фінансового стану 

високий, а ймовірність 

банкрутства невисока 

(якщо ZT > 0,3) 

ПАТ «Мотор Січ» ZТ = 0,88 Рівень фінансового стану 

високий, а ймовірність 

банкрутства невисока 

(якщо ZT > 0,3) 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

У продовження аналізу фінансової стійкості, варто проаналізувати 

ліквідність та платоспроможність ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ».  

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу відображає частку 

функціонуючого капіталу, «заморожену» у виробничих запасах. Зниження 

цього коефіцієнта розглядається як позитивний фактор. Розрахунок 

коефіцієнта для ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» продемонстрував різке 
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зростання для обох підприємств за підсумками 2014 р. (рис. 2.14), що можна 

пояснити загальним падінням ділової активності в економіці України. 

 

 

Рис. 2.14. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує відношення 

виручки (валового доходу) від реалізації продукції, без урахування податку 

на додану вартість та акцизного збору, до суми оборотних засобів 

підприємства. Зростання даного показника для ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ» є  позитивним явищем та свідчить про прискорення обороту 

оборотних засобів. Особливо варто відмітити різке поліпшення ситуації на 

ДП «Антонов», що стало наслідком зменшення тягаря довгострокової 

заборгованості (див. аналіз коефіцієнта структури залученого капіталу) й 

прискорення оборотності капіталу. 
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Рис. 2.15. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів ДП «Антонов» та 

ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) надає найбільш загальну 

оцінку ліквідності активів. Оскільки поточні зобов’язання підприємства 

погашаються в основному за рахунок поточних активів, для забезпечення 

нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів 

перевищувала суму поточних зобов’язань (ця вимога також випливає з 

«модифікованого золотого фінансового правила»
3
). Нормальним значенням 

даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але не менше 1. Показники 

коефіцієнта для ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» свідчать про 

знаходження значень в межах нормативних (рис. 2.16), більше того 

допустимою є можливість залучення додаткового короткострокового 

фінансування («коротких грошей») поточних зобов’язань. 

                                                 
3
 Допускає використання довгострокових зобов'язань для фінансування необоротних активів, при цьому 

загальна сума власного капіталу й довгострокових зобов'язань повинна перевищувати вартість необоротних 

активів. 
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Рис. 2.16. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) ДП «Антонов» та 

ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних 

зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш 

ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, 

фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості (за винятком товарно-

матеріальних запасів). Цей показник показує платіжні можливості 

підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного 

здійснення розрахунків з дебіторами. Аналогічно до коефіцієнта покриття 

(загальної ліквідності), показники коефіцієнта швидкої ліквідності, 

розраховані для ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ», свідчать про 

знаходження значень в межах нормативних (близько 1,0) (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Коефіцієнт швидкої ліквідності ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частка поточних 

зобов’язань може бути погашена миттєво, тобто за рахунок найбільш 

ліквідної частини оборотних активів – грошових коштів та короткострокових 

фінансових вкладень. Теоретично цей коефіцієнт має лежати в рамках 0,25-

0,3, оскільки строки сплати зобов’язань не наступають одночасно. Високий 

розмір даного показника не завжди є позитивною тенденцією, оскільки може 

свідчити про неефективне використання коштів підприємством. 

Розрахувавши коефіцієнт для ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ», вбачаємо 

стабільність значень ПАТ «Мотор Січ» та значні позитивні зрушення в ДП 

«Антонов».  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 111 

 

Рис. 2.18. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ДП «Антонов» та ПАТ 

«Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Отже, проаналізувавши ліквідність та платоспроможність ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» згідно показників фінансової звітності, 

варто відзначити переважно стабільну ситуацію на обох досліджуваних 

підприємствах. При цьому, все ж стабільність значень більшою мірою 

притаманна для ПАТ «Мотор Січ». 

Проаналізуємо ділову активність ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ». 

Очевидною є значно більша дохідність (рис. 2.19) та прибутковість (рис. 

2.20) ПАТ «Мотор Січ», що можна пояснити ширшими можливостями 

диверсифікації продукції, каналів збуту, рівнем публічності, що 

забезпечується системою корпоративного управління.  

Що стосується ДП «Антонов», то ряд негативних факторів міг сприяти 

падінню ділової активності. За період з 2012 по 2014 рр. спостерігалися 

негативні тенденції зміни обсягів виробництва: 

- у 2014 р. помітний спад обсягів вантажних авіаперевезень – скорочення 

на 32% порівняно з 2011 р. Така ситуація пояснюється тим що, на 
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глобальному ринку перевезень підприємство виступає в стратегічному 

партнерстві з російською групою компаній «Волга-Днепр». Проте, через 

загострення політико-економічних відносин з Російською Федерацією 

підприємству довелося призупинити співробітництво з російськими 

контрагентами, що призвело до суттєвих втрат; 

- щодо досліджень та розробок в сфері інших природничих та технічних 

наук, то тут прослідковується нестабільна ситуація – зростання обсягів у 

2013 р. порівняно з 2012 р. у тричі та зменшення у 2014 р. майже у 2 рази 

порівняно з попереднім роком. Така ситуація зумовлена особливостями 

діяльності – розробки здійснюються по мірі надходжень замовлень; 

- що стосується виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, 

супутнього устаткування то тут спостерігається стрімке зростання обсягів 

виробництва у 2014 р. – більше ніж у 4,5 рази. Це явище можна пояснити 

закінченням виробництва нового літака. 

- якщо розглядати пасажирські авіаперевезення, то тут спостерігається 

стабільна ситуація з невеликою тенденцією до зростання. 

 

Рис. 2.19. Дохід (виручка від реалізації) ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор 

Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 
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Рис. 2.20. Чистий прибуток ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Позитивною тенденцією для обох підприємств є значення фондовіддачі 

(рис. 2.21), яка характеризує ефективність використання підприємством 

наявних основних засобів, та зростання продуктивності праці (рис. 2.22). 

 

Рис. 2.21. Фондовіддача ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 
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Рис. 2.22. Продуктивність праці ДП «Антонов» та ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Д, Е). 

 

Ще одною важливою складовою системи корпоративного управління є 

дивідендна політика корпорації.  
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Рис. 2.23. Динаміка розміру дивідендів, нарахованих на 1 просту акцію 

ПАТ «Мотор Січ». 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності ДП 

«Антонов» та ПАТ «Мотор Січ» (додатки Е). 
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Дослідимо дивідендну політику ПАТ «Мотор Січ. Варто відзначити, 

що розмір виплати дивідендів на одну просту акцію в останні роки постійно 

зростає (за виключенням результатів кризового 2008 р.) (рис. 2.23). При 

цьому, коефіцієнт прибутковості акцій залишається на доволі низькому рівні 

(за підсумками 2014 р. коефіцієнт прибутковості акцій дорівнював 0,32). 

У контексті дослідження ефективності управління ДП «Антонов» було 

виявлено дещо нижчу її ефективність порівняно з корпорацією ПАТ «Мотор 

Січ». Постає питання визначення доцільності поступової корпоратизації ДП 

«Антонов». У контексті проблематики формування системи корпоративного 

управління підприємств авіабудівної галузі, визначеної даним розділом, на 

нашу думку, варто також акцентувати на особливостях управління 

державними корпоративними правами в окремі періоди розвитку 

акціонерних відносин та системи корпоративного управління, що 

представлені в таблиці 2.3. 

Корпоративне управління авіабудівними підприємствами за участі 

держави може мати свої особливості.  

Оскільки підприємства авіабудування мають стратегічне значення для 

розвитку економіки України, тому й потребують особливої уваги щодо 

підвищення ефективності управління.  

Для діяльності господарської чи підприємницької структури, до якої 

застосовується поняття «державне управління корпоративними правами»,  

необхідною умовою є наявність державного дозволу на її створення та 

контролю (регулювання) за здійсненням корпоративних прав. Саме тому 

державне управління передбачає здійснення певних функцій та повноважень 

у сфері корпоративних інтересів, які стосуються нематеріальних об’єктів 

власності, а корпоративних прав в умовах функціонування існуючого органу 

управління (правління, ради директорів, директора корпоративної структури) 

[17, с. 161-162].
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Таблиця 2.3 

Еволюція управління корпоративними правами держави в Україні 

Період Регулювання 

1991-1993 рр. Міністерства та інші органи центральної влади перестали брати безпосередню 

участь в управлінні державними підприємствами. Активно відбувався процес 

передачі в оренду майна державних підприємств з наступним викупом 

трудовими колективами. Корпоративні права держави були зосереджені у 

вигляді паїв та акцій безпосередньо в новостворених товариствах. Держава 

практично відмовилася від функцій управління корпоративними правами. 

1994-1997 рр. Фонд державного майна України управляв корпоративними правами держави 

шляхом передачі державних пакетів акцій в управління уповноваженим 

особам або в статутні фонди національних акціонерних компаній та 

державних холдингів. Уряд приймав рішення щодо управління стратегічними 

об’єктами з урахуванням пропозицій міністерств та відомств. Профільні 

міністерства виступали головними суб’єктами з управління пакетами акцій, 

які належали державі. 

1998-1999 рр.  Указом Президента України створено Національне агентство управління 

державними корпоративними правами. Фонд державного майна України 

практично повністю передав свої повноваження з управління державними 

пакетами акцій даній структурі. 

2000-2006 рр.  Наприкінці 1999 р. Національне агентство з управління державними 

корпоративними правами було ліквідовано у зв’язку з неефективністю 

управління державними корпоративними правами. Функції з управління було 

знову покладено на Фонд державного майна, який виступив 

правонаступником державної акціонерної компанії «Держінвест», статутний 

фонд якої був сформований за рахунок державних пакетів акцій найбільш 

ефективних акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та 

приватизації. У структурі Фонду було створено окремий підрозділ – Головне 

управління з питань державної корпоративної власності.  

2006 р. – 

теперішній 

час. 

Поглиблення та розширення економічних, соціальних та правових аспектів 

корпоративних відносин. Цей історичний етап характеризується прийняттям 

Законів України «Про інститути спільного інвестування» (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди), «Про акціонерні товариства», «Про цінні 

папери та фондовий ринок» та ін. Особливістю даного етапу є становлення 

корпоративних відносин, остаточне закріплення прав власності за обраним 

колом осіб, формування обліку прав власності на корпоративні права, пік 

інвестиційної активності на фондовому ринку. Одночасно проходить 

формування антирейдерського законодавства, посилення фінансово-

виробничих груп в розподілі активів підприємств, формування спеціальної 

корпоративної культури. Такий етап розвитку корпоративних відносин, який 

почався з кінця 2000-х рр. і охоплює наші часи, є в свою чергу основою для 

подальших перспектив корпоративного управління в Україні. 
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Джерело: адаптовано автором [17, с. 160-161] 

Найбільш важливою у сфері виробництва та підприємництва є 

проведення менеджменту щодо забезпечення доходів суб’єктів 

корпоративного управління, вдосконалення правового статусу суб’єктів, 

наділених певною компетенцією у здійсненні корпоративних прав, 

регулюючого впливу уповноважених державою органів та посадових осіб на 

упорядкування фінансових потоків, гарантування платоспроможності між 

організаціями, підтримання належного рівня ліквідності [100, с. 4-5]. 

Корпоративні права держави – це право держави, частка якої 

визначається у статутному фонді господарського товариства, що включає 

право на управління цим товариством, отримання певної частки його 

прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інші права [17, c. 

162].  

Ефективне управління корпоративними правами держави дає змогу 

поліпшити фінансові результати господарювання суб’єктів, а також 

збільшити надходження суми податків і зборів до бюджетів, платежів до 

державних цільових фондів, а також сум дивідендів, нарахованих на акції 

(частки, паї) господарських товариств, що перебувають у державній 

власності [127, c. 10-11].  

Суб’єкти управління у межах наданих повноважень повинні 

забезпечувати оптимальний розподіл прибутку товариств, виплату дивідендів 

власникам корпоративних прав, вплив розподілу прибутку на подальший 

розвиток товариств та виконання завдань державного бюджету з нарахування 

дивідендів. Дивіденди, нараховані на корпоративні права держави, згідно з 

певним порядком можуть спрямовуватися на фінансування витрат, 

пов’язаних з викупом акцій вторинної емісії акціонерних товариств або її 

часток у статутних фондах господарських товариств, а також на заходи, 

пов’язані з управлінням корпоративними правами держави. Тобто необхідно 

запровадити механізм, у тому числі правовий, збереження державної частки 

у статутному фонді товариства у разі здійснення додаткових емісій акцій 
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(реінвестування прибутку, резервування державних фондів для фінансування 

відповідних заходів тощо) [17, c. 169]. Додаткові фінансові ресурси можуть 

залучатися також шляхом емісії корпоративних облігацій та інших 

фінансових інструментів.  

Держава також повинна запобігати банкрутству господарських 

товариств, у статутних фондах яких є державна частка [17, c. 169]. Для цього 

необхідно створити сучасну єдину базу даних про підприємства з державною 

часткою, стосовно яких порушено провадження справ про банкрутство або 

розпочато процедуру досудової санації, отримано звернення кредиторів до 

господарських судів із заявами щодо порушення справ про банкрутство або 

накладено арешт на майно. Необхідно також запобігати фіктивному 

банкрутству господарських товариств та зниженню їх капіталізації шляхом 

забезпечення постійного моніторингу їх фінансово-господарської діяльності 

посадовими особами.  

Ще одним шляхом є запровадження антикризового менеджменту на 

підприємствах, які перебувають у стані неплатоспроможності [17, c. 169-

170]. З метою підвищення ефективності управління дрібними пакетами акцій 

пропонується також законодавчо закріпити захист інтересів міноритарних 

акціонерів шляхом визначення підстав та порядку викупу акцій у цих 

акціонерів на їх вимогу за ринковою вартістю, а також механізм 

кумулятивного голосування у процесі виборів членів спостережних рад. 

Отже, виникнення великої кількості власників, як юридичних, 

фізичних осіб, так і держави, зумовило необхідну мотивацію та 

заінтересованість в ефективному функціонуванні корпоративного сектора, і в 

першу чергу – акціонерних товариств. Але відсутність досвіду і практики 

корпоративного управління в Україні призвело до чисельних порушень прав 

акціонерів, особливо міноритарних, вилучення активів акціонерних 

товариств, перерозподілу грошових потоків на користь окремих груп 

акціонерів або посадових осіб акціонерних товариств.  
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Більшість сучасних корпоративних конфліктів пов’язана з відсутністю 

якісного корпоративного управління та певного рівня корпоративної 

культури як у самих товариствах, так і в суспільстві в цілому. Найбільшого 

успіху в адаптації акціонерних товариств до умов ринкової економіки 

досягають ті підприємства, які орієнтуються у своїй діяльності на 

корпоративну стратегію розвитку [17, c. 170]. 

Варто зауважити, що ефективність корпоративного управління 

авіапідприємств є складним, багатоаспектним поняттям, що охоплює не 

тільки фінансову сферу діяльності авіапідприємства, а й сферу забезпечення 

авіапідприємства кваліфікованими кадрами, матеріальними ресурсами, тощо 

та залежить від сукупності факторів, які справляють постійний вплив, 

визначаючи його рівень і потенційні можливості розвитку. Джерелами 

забезпечення фінансового потенціалу є власні кошти, які утворюються за 

рахунок коштів, одержаних від діяльності (перевезення пасажирів, 

перевезення вантажу, тощо) бізнес-структури, прибуток, амортизаційні 

відрахування, грошові кошти, отримані від продажу майна, стійкі пасиви та 

статутний капітал. Окрім власних коштів авіапідприємствами 

використовують залучені кошти, тобто кошти, які не пов’язані з діяльністю 

авіапідприємства, а мобілізуються на фінансовому ринку, й ті, які 

авіапідприємство одержує за перерозподілом.  

Таким чином, відмічаємо вищу ефективність системи корпоративного 

управління на прикладі аналізу ПАТ «Мотор Січ» (у складі 6-ти 

підприємств), тоді як ефективність управління ДП «Антонов» часто залежить 

від політико-економічних аспектів розвитку держави як єдиного власника, 

жорсткої централізованої структури управління, відсутності можливості 

диференціації ринків збуту, залучення додаткових фінансових ресурсів тощо. 

Можна припустити, що централізована структура управління зі значним 

контролем центральних органів управління держави значно звужує 

можливості розвитку підприємства в сучасних умовах. 
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2.3. Моделювання ефективності корпоративного управління та 

визначення впливу на ринкову вартість публічного акціонерного 

товариства 

 

Як було продемонстровано раніше, управління підприємством є 

ефективнішим, якщо таке підприємство є корпоратизованим.  

Корпоративна структура дозволяє бути більш гнучкою щодо впливу 

зовнішніх факторів, а можливості залучення необхідного фінансування є 

значно ширшими, що, в свою чергу, дозволяє інвестувати у розвиток: 

технологічну модернізацію, інновації, розвивати людський капітал тощо. 

З цієї точки зору, варто підтвердити припущення щодо високої 

ефективності управління публічними акціонерними товариствами, 

виокремивши серед інших підприємства авіабудівної галузі. 

Доцільним, на нашу думку, є розробка відповідної економіко-

математичної моделі на основі кореляційно-регресійного аналізу, яка б 

враховувала специфіку вітчизняної економіки.  

ПАТ «Мотор Січ» є оптимальним варіантом для оцінки ефективності 

розвитку корпоративного управління підприємств авіабудівної галузі з метою 

підтвердження припущення щодо нижчої ефективності управління 

державними підприємствами галузі. 

Корпоративне управління є фактором впливу на ринкову вартість 

публічного акціонерного товариства, оскільки воно визначає рівень 

відповідності корпоративних відносин в корпорації до вимог ринкового 

середовища (суб’єктів ринку, в першу чергу інвесторів).  

У даному дослідженні обґрунтовано припущення позитивного впливу 

ефективного корпоративного управління на ринкову капіталізацію 

акціонерного товариства.  

Для доведення цієї гіпотези, ми побудуємо кореляційно-регресійну 

багатофакторну модель, використовуючи програмні пакети EViews 7.0 та 
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Microsoft Excel 2011. За базову вибірку ми обираємо дослідження 

інвестиційної компанії «Concorde Capital», в якому представлені рейтинги 

корпоративного управління для 111 компаній за 2013 р. [90]. Слід зазначити, 

що не всі корпорації, що увійшли до вибірки, є зареєстрованими в Україні, 

проте основні активи цих компаній зосереджені на території нашої країни, 

тобто дочірні підприємства цих корпорацій є резидентами.  

Побудова бази передбачає певне очищення вибірки, що увійшли до 

звіту «Concorde Capital». Задля отримання коректних, економічно 

обґрунтованих результатів моделі – ми створили критерії виключення 

підприємств, що не входять до вибірки: 

 приватні акціонерні товариства – не мають лістингу на біржі, а тому не 

мають ринкової вартості; 

 банківські установи та компанії, що надають фінансові послуги – 

модель орієнтується на не фінансові компанії, при побудові моделі ми 

тестували показники, що не застосовуються при аналізі фінансових 

установ (наприклад, EBITDA, EBIT та ін.); 

 підприємства, які виробляють продукції або надають послуг в Україні 

на суму, що становить менше 70% чистої виручки (напр. компанії: 

«JKX Oil&Gas» та «Kulczyk Oil Ventures») [144]; 

 материнські компанії, якщо включаємо до вибірки дочірні компанії, або 

ж навпаки – виключаємо дочірні компанії, якщо включаємо до вибірки 

материнські компанії. 

 корпорації, що станом на початок 2015 р. перебувають в стадії 

ліквідації або санації (наприклад, агрохолдинг «Мрія»). 

Таким чином, після «очищення» вибірки від тих корпорацій, що 

відповідають критеріям виключення, ми отримуємо цільову базу для 

побудови регресійної моделі – обсяг вибірки становить 60 публічних 

корпорацій (дод. Ж).  

Для початку, основним завданням економіко-математичного 

моделювання має стати визначення найбільш проблемних елементів 
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корпоративного управління в Україні. Відповідно до методики визначення 

рейтингу корпоративного управління компанії «Concorde Capital», серед 10 

ключових елементів оцінки ефективності корпоративного управління, 

проаналізувавши елементи корпоративного управління вітчизняних 

корпорацій шляхом порівняння їх середніх значень по вибірці (рис. 2.24), 

виявляється, що найбільш проблемними елементами є представництво 

міноритарних акціонерів, наявність звітності згідно Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – МСФЗ) та присутність інституційних інвесторів.  

 

Рис. 2.24. Середня ефективність елементів корпоративного управління 

українських акціонерних товариств у 2013 р. (за методикою «Concorde 

Capital»). 

Джерело: побудовано автором на основі [90]. 

 

Найбільш критичною є ситуація з захистом прав міноритарних 

акціонерів в вищих органах управління вітчизняних акціонерних товариств 

(середній рейтинг по цьому показнику складає лише 14,29%). Така ситуація 

складається саме завдяки тому, що міноритарні акціонери не мають змогу 

якісно контролювати роботу компанії, отримувати компенсацію за 
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порушення своїх прав, захищати свої права в наглядових радах, впливати на 

правління тощо, оскільки не мають свого представника.  

Окрім того, досить гостро стоїть проблема подачі звітності відповідно 

до МСФЗ (середній рейтинг по цьому елементу становить лише 35,71%). 

Враховуючи те, що національне законодавство у сфері формування та 

оприлюднення звітності постійно наближується до положень МСФЗ, можна 

зробити висновок, що ситуація по цьому елементу корпоративного 

управління має суттєво покращитись в найближчі роки [8]. 

Окрім того, досить низькою по вибірці є частка компаній, де в складі 

акціонерів присутні інституційні інвестори (середній рейтинг становить лише 

36,51%). Враховуючи той факт, що наведені у дослідженні акціонерні 

компанії є в основному ключовими учасниками своїх ринків, видається 

досить дивною ситуація, чому така низька участь інституційних інвесторів. 

На нашу думку, це пов’язано в першу чергу з тим, що державна економічна 

політика ніяким чином не сприяє залученню ресурсів інституційних 

інвесторів (в першу чергу невітчизняних).  

Найменш проблемним елементом є структура власності (рейтинг 

становить 92,06%), через те, що відповідно до норм оприлюднення 

нефінансової інформації, визначених Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) – усі акціонерні товариства 

мають розкривати власників з пакетом вище 10% (а для більшості з 

наведених товариств власники першого рівня є кінцевими бенефіціарами). 

Справедливості заради, варто відмітити, що деякі компанії дійсно вказували 

кінцевих власників, не дивлячись на довжину «ланцюга власності». Високим 

також є рівень публічності акціонерних товариств у вибірці (рейтинг 

становить 79,37%), а також якість веб-сайту та доступність нефінансової 

інформації.  

Необхідно також визначити індикатор ефективності корпоративного 

управління в Україні, це завдання ми будемо вирішувати шляхом 

застосування коефіцієнта контингенції (2.1).  
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             (2.1) 

 

При цьому характерним те, що 0 – свідчить про повну відсутність 

зв’язку між ознаками, а 1 – про наявність повного зв’язку. Коефіцієнт 

контингенції може приймати будь-які значення від -1 до +1. При цьому 

характерним є те, що 0 – свідчить про повну відсутність зв’язку між 

ознаками, а 1 – про наявність повного зв’язку. Для великих вибірок (більше 

30 од.) зв'язок практично вважається значущим, якщо QA>0,5 або QK>0,3. 

Результати інтегрального показника по вибірці, які можна представити 

в якості індикатора ефективності корпоративного управління вітчизняного 

публічного корпоративного сектору, зображено на рис. 2.25.  

 

Рис. 2.25. Динаміка інтегрального рейтингу ефективності 

корпоративного управління в Україні за 2007-2013 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [90]. 

 

Відповідно, ми можемо вирахувати інтегральний рейтинг лише за 2007, 

2008, 2011 та 2013 рр., оскільки лише за ці періоди є представлені рейтинги 

по кожній окремо взятій компанії.  

У 2007 р. інтегральний рейтинг становив 5 балів, при цьому в 2008 р. 

він суттєво зріс до 6,32 пунктів (за весь період дослідження в 2013 р. 
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зафіксовано найвище значення рейтингу). Але наприкінці 2008 р. почалась 

світова фінансова криза, яка суттєво вдарила по фінансово-господарських 

показниках корпорацій (більшість з яких орієнтована на експорт продукції з 

України).  

Ефективне корпоративне управління вимагає від підприємства 

додаткових витрат, створення та реалізацію нових функцій – а в період кризи 

компанії намагаються економити ресурси по більшості напрямів (витрати на 

корпоративне управління не є виключенням). Як наслідок, у 2011 р. 

інтегральний рейтинг значно знизився порівняно з показниками 2008 р. (до 

4,94 пунктів, що є найнижчим значенням за досліджуваний період). 

Варто відмітити, що у 2009-2010 та 2012 рр. компанія «Concorde 

Capital» також публікувала рейтинг корпоративної ефективності з метою 

економії бюджетів. Втім, вже в 2013 р. значення зваженого рейтингу знову 

зросло (до 6,05 пунктів), майже досягнувши показників передкризового 2008 

р. Тобто можна сказати, що ми спостерігаємо позитивну динаміку зростання 

ефективності корпоративного управління в Україні. 

Таблиця 2.4 

Характеристика репрезентативності вибірки для моделі залежності 

корпоративного управління та ринкової вартості корпорації 

Фінансові та розрахункові показники 
Значення показника 

у 2013 р. 

Прибуток українських підприємств до сплати податку на 

прибуток, грн. 
234 513 700 

Податок на прибуток за 2013 р., грн. 54 249 900 

Чистий податок на прибуток, грн. 180 263 800 

Прибуток підприємств, що ввійшли до вибірки, грн. 23 755 664 

Частка підприємств вибірки у загальному обсязі прибутків 

українських підприємств, % 
13,18% 

Джерело: складено автором за даними НКЦПФР 

 

Нам також необхідно визначити, чи є вибірка, взята за основу для 

побудови моделі, репрезентативною, тобто чи можуть результати аналізу 
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поширюватись на весь корпоративний сектор економіки України. Відповідно 

до табл. 2.4 частка прибутку компаній, що увійшли до вибірки у загальному 

обсязі прибутку вітчизняних суб’єктів господарювання у 2013 р. становить 

13,18% – що є значно вищим показником, ніж 5% (стандартний поріг 

репрезентативності вибірки на основі великих масивів даних). Тобто ми 

можемо сказати, що вибірка з 60 компаній, взятих за основу для побудови 

моделі, є репрезентативною. 

Публічні акціонерні товариства, а також показники для побудови 

кореляційно-регресійної моделі, представлені в додатку Ж.  

Для початку спробуємо побудувати однофакторне регресійне рівняння 

залежності мультиплікатора курсу акцій від чистого доходу корпорації (2.2) 

та рейтингу ефективності корпоративного управління.    

рікзвітнийзадохідвиручкаЧиста

рокукінецьнастаномкорпораціївартістьРинкова
SP

___)_(_

______
/ 

       (2.2) 

 

Результат побудованого регресійного рівняння представлений на 

рис. 2.26, відповідно до результатів одно факторної стохастичної моделі – ми 

відмічаємо наявність прямого зв’язку між ефективністю корпоративного 

управління та значенням мультиплікатора P/S. Проте міра щільності зв’язку є 

досить слабкою, значення коефіцієнта детермінації становить лише 23,26% – 

відповідно до рис. 2.26. деякі одиниці вибірки розташовані від прямої 

регресії досить далеко, розкид є суттєвим. Така ситуація пояснюється тим, 

що на значення мультиплікатора курсу акцій від чистого доходу впливає 

дуже багато факторів (в першу чергу впливають на чисельник показника – 

курс акцій, ми можемо виділити фінансові та нефінансові чинники впливу).  
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Рис. 2.26. Регресійне рівняння залежності показника P/S від рейтингу 

корпоративного управління. 

Джерело: побудовано автором на основі [90]. 

 

З метою виявлення ступеня впливу корпоративного управління на 

ринкову капіталізацію акціонерного товариства нам необхідно побудувати 

багатофакторну регресійну модель, де залежною змінною виступає ринкова 

вартість акціонерного товариства, а серед незалежних змінних присутній 

фактор корпоративного управління (в нашому випадку – значення рейтингу 

ефективності корпоративного управління). Для оцінки якості зв’язку між 

залежною змінною та факторами у кореляційно-регресійній моделі, 

скористаємось значенням коефіцієнта детермінації на основі шкали Чеддока 

(табл. 2.5).  

Для виявлення впливу корпоративного управління на ринкову вартість 

акціонерного товариства, маючи високий рівень щільності зв’язку змінних, 

нам необхідно побудувати багатофакторну модель, котра буде враховувати 

фінансові (кількісні) фактори впливу на капіталізацію корпорацій.  
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 Таблиця 2.5 

Шкала Чеддока для оцінки якості зв’язку на основі коефіцієнта детермінації 

Значення коефіцієнта детермінації 

знаходиться в межах 
Характеристика тісноти зв'язку 

1 зв'язок – функціональний 

[0,9 ; 1) зв'язок дуже сильний 

[0,7 ; 0,9) зв'язок сильний 

[0,5 ; 0,7) зв'язок значний 

[0,3 ; 0,5) зв'язок помірний 

[0,1 ; 0,3) зв'язок слабкий 

[0 ; 0,1) зв'язок відсутній 

 

У процесі побудови такої моделі ми використовували досить широкий 

спектр показників фінансової звітності публічних акціонерних товариств, 

тестуючи модель таким чином, щоб вона відповідала наступним умовам 

якості кореляційно-регресійного зв’язку: 

 значна тіснота зв’язку моделі (значення коефіцієнту детермінації має 

становити вище 50%, відповідно до шкали Чеддока (табл. 2.5); 

 модель є адекватною з рівнем довіри 3% (значимість статистики 

Фішера для моделі має становити менше 3%); 

 усі незалежні змінні моделі є значимими при рівні довіри 3% 

(значимість незалежних змінних має бути нижче 3%). 

Серед показників, які використовувались при побудові 

багатофакторної моделі можемо виділити наступні: 

 ринкова вартість публічного акціонерного товариства (CAP) – завжди 

виступала залежною змінною моделі; 

 вартість активів корпорації (AST); 

 власний капітал (EQT); 

 чистий дохід від реалізації робіт, товарів, наданих послуг (REV); 

 собівартість реалізованої продукції (COS); 

 чистий прибуток після сплати податку на прибуток (NPF); 

 маржа чистого доходу (Gross Profit Margin (рівняння 2.3));  
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 рентабельність активів (Return on Assets – ROA (рівняння 2.4)); 

 рентабельність власного капіталу (Return on Equity – ROE (рівняння 

2.5)); 

 рейтинг ефективності корпоративного управління від «Concorde 

Capital» (CGR); 

 перша «dummy» змінна – галузь діяльності корпорації 

 друга «dummy» змінна – резидентність біржі, на якій корпорація має 

лістинг. 

%100*
)(

REV

COSREV
GPM




                                              (2.3) 

%100*
AST

NPF
ROA 

                                                     (2.4) 

%100*
EQT

NPF
ROE 

                                                     (2.5) 

У процесі побудови моделей ми розробили таку модель, що відповідає 

усі вимогам «якості», наведеним раніше. Відповідно до результатів 

розрахунку даної моделі її можна представити у вигляді рівняння (2.6). 

CAP = -1884879 + 359687 * CGR +  

+ 0.2284 * REV + 1.7617 * NPF 
(2.6) 

Відповідно до моделі (2.6) ми бачимо (результати моделі представлені 

в таблиці 2.6), що при зростанні чистого доходу корпорації на 1 грн. ринкова 

капіталізація збільшується на 22,84 коп. В той самий час ми відзначаємо 

позитивний вплив чистого прибутку на вартість компанії: якщо чистий 

прибуток збільшується на 1 грн. – капіталізація збільшується на 1 грн. 76 коп. 

Таким чином, ефективність корпоративного управління також 

позитивно впливає на ринкову вартість компанії, так при збільшенні 

рейтингу корпоративного управління на 1 пункт – капіталізація збільшується 

на 359,687 млн. грн. Тобто, можна з впевненістю сказати, що ефективне 

корпоративне управління позитивно впливає на ринкову вартість 
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акціонерного товариства, при чому вплив фактору корпоративного 

управління є досить важливим відповідно до побудованої моделі (2.6). 

Таблиця 2.6 

Результати побудови кореляційно-регресійної моделі  

Показники Коефіцієнти 
Стандартне 

відхилення 

t-

статистика 
P-значення 

Вільний коефіцієнт -1 884 879,9 803 577,1 -2,34561 0,02256 

Рейтинг корпоративного 

управління (CGR) 
359 687,1 123 546,5 2,91134 0,00516 

Чистий дохід (REV) 0,22841 0,03930 5,81170 0,00000 

Чистий прибуток (NPF) 1,76169 0,24231 7,27025 0,00000 

Коефіцієнт детермінації 0,59915 Кількість спостережень 60 

Нормований коефіцієнт 

детермінації 
0,57767 Значимість F 0,00000 

Джерело: розраховано автором  

 

На основі побудованої стохастичної моделі розрахуємо нормативну 

ринкову вартість ПАТ «Мотор Січ», що становить 4 557 874 грн., що на 

19,85% вище реальної ринкової капіталізації корпорації станом на 31.12.2013 

р. Тобто відповідно до результатів моделі (2.6), можемо зробити висновок, 

що ПАТ «Мотор Січ» є навіть недооціненою ринком відповідно до її 

показників фінансово-господарської діяльності та рівня ефективності 

корпоративного управління. 

Враховуючи загалом високу ефективність результатів корпоративного 

управління  ПАТ «Мотор Січ» [91], варто вивчити підходи до формування 

системи управління акціонерним товариством на прикладі вищедослідженого 

підприємства авіабудівної галузі України. 

Відзначаємо, що система корпоративного управління ПАТ «Мотор 

Січ» є класичною та такою, що відповідає сучасним стандартам управління 

корпоративними структурами. Подібні системи успішно імплементовано та 

доводять свою ефективність на практиці. Для підтвердження цього, 

порівняємо органи управління підприємств авіабудування «Airbus Group» 

(Франція) та ПАТ «Мотор Січ» (Україна) (табл. 2.7). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 131 

Таблиця 2.7 

Порівняльна характеристика органів управління  

«Airbus Group» (Франція) та ПАТ «Мотор Січ» (Україна) 

 

«Airbus Group» (Франція) ПАТ «Мотор Січ» (Україна) 

Загальні збори 

акціонерів / 

Shareholder’s 

Meetings 

Річні загальні збори акціонерів 

проводяться протягом шести 

місяців після закінчення 

фінансового року. 

Річні (чергові) загальні збори 

скликаються один раз на рік за 

результатами діяльності, але не 

пізніше 30 квітня наступного за 

звітним року.  

Наглядова рада / 

The Board of 

Directors 

Відповідальність за управління 

підприємством і складається 

максимум з 12 членів, які 

призначаються на загальних 

зборах акціонерів.  

Забезпечує захист прав акціонерів і 

в межах компетенції, визначеної 

законодавством та Статутом, 

контролює та регулює діяльність 

виконавчого органу. Складається з 

9 членів Ради. 

Рада директорів / 

The Executive 

Committee 

Відповідальність за поточні 

результати підприємства. 

Очолює генеральний директор і 

включає в себе 15 членів-

керівників основних 

структурних підрозділів. 

Підзвітна загальним зборам і 

наглядовій раді, організовує 

виконання їх рішень. До 

компетенції належить вирішення 

всіх питань, пов'язаних з 

управлінням поточною діяльністю. 

Складається з 12 членів-керівників 

основних структурних підрозділів. 

Ревізійна комісія / 

The Enterprise 

Risk Management 

(ERM) 

 оцінка стратегічних ризиків; 

 ефективність фінансово-

господарської діяльності; 

 перевірка (верифікація) 

звітності підприємства; 

 дотримання чинних законів і 

процедур. 

 виконання встановлених 

загальними зборами планів та 

основних напрямків діяльності;  

 виконання рішень ради 

директорів з питань фінансово-

господарської діяльності;  

 виконання рішень щодо 

усунення недоліків, виявлених 

попередньою ревізією. 

Джерело: складено автором на основі [91; 166]. 

 

Більше того, на підприємстві ПАТ «Мотор Січ», відповідно до 

міжнародних стандартів управління корпораціями, декларується особлива 

роль корпоративного управління, яка полягає в його впливі на рівень 
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конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню 

[91]: 

 належної уваги інтересам акціонерів; 

 рівноваги впливу та балансу інтересів; 

 учасників корпоративних відносин; 

 підвищення фінансової прозорості; 

 впровадження правил раціонального менеджменту і належного 

контролю. 

Система корпоративного управління ПАТ «Мотор Січ» базується на 

наступних принципах [91]: 

 підприємство захищає права власників акцій; 

 забезпечує рівне ставлення до всіх власників акцій, включаючи 

міноритарних й іноземних акціонерів; 

 визнає встановлені законодавством права зацікавлених осіб та заохочує 

активне співробітництво між підприємством і всіма зацікавленими 

особами з метою примноження суспільного багатства, створення нових 

робочих місць і досягнення фінансової стійкості; 

 забезпечує своєчасне розкриття вірогідної інформації про всі істотні 

аспекти функціонування підприємства, включаючи відомості про 

фінансовий стан, результати діяльності, склад власників та структуру 

управління. 

Таким чином, як доводять результати кореляційно-регресійного аналізу 

ефективності корпоративного управління на конкретно дослідженому 

підприємстві авіабудівної галузі України – ПАТ «Мотор Січ», 

корпоратизовані структури є більш досконалими та гнучкими утвореннями з 

точки зору більшої транспарентності та публічності діяльності, забезпечення 

вищої ефективності управління, що дозволяє залучати необхідне 

фінансування та позитивно впливати на економічні результати. Досвід 

формування системи корпоративного управління ПАТ «Мотор Січ» може 
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бути показовим для можливої реорганізації та модернізації системи 

управління ДП «Антонов» та інших державних підприємств. 
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Висновки до розділу 2 

Аналіз соціально-економічних передумов розвитку корпоративного 

управління підприємств авіабудівної галузі продемонстрував загалом 

неефективну систему визначення пріоритетів у розвитку авіаційної галузі; 

недостатнє врахування кращого світового досвіду, низький рівень 

диференціації ринків збуту; відсутність у галузі єдиного вертикально 

інтегрованого ефективно працюючого комплексу тощо. 

У результаті проведеного дослідження визначено, що до основних 

складових механізму формування системи корпоративного управління на 

підприємствах авіабудівної галузі необхідно відносити: фінансову сферу 

діяльності авіапідприємства, забезпечення кваліфікованими кадрами, 

матеріальними ресурсами, можливість залучення та ефективність освоєння 

фінансових ресурсів, рівень адаптивності підприємств до потенційних 

зовнішніх та внутрішніх ризиків тощо. 

Розроблена кореляційно-регресійна модель оцінювання ефективності 

корпоративного управління як фактору впливу на ринкову вартість 

публічного акціонерного товариства продемонструвала ефективність 

корпоративного управління ПАТ «Мотор Січ», а також підтвердила зроблені 

припущення щодо більшої гнучкості та транспарентності корпоратизованих 

структур, публічності діяльності, що дозволяє залучати необхідне 

фінансування та позитивно впливати на економічні результати. 

Праці автора, в яких відображено результати досліджень по розділу: 

[106; 111; 118; 119; 120]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

3.1. Формування корпоративної стратегії сталого розвитку 

підприємств авіабудування України 

 

Для розробки рекомендацій щодо формування корпоративної стратегії 

сталого розвитку підприємств вітчизняного авіабудування, варто виокремити 

суттєві та найбільш ефективні аспекти розвитку корпоративного управління, 

проаналізувавши міжнародну практику.  

Складні й непередбачувані процеси, що відбуваються в сучасному 

економічному середовищі функціонування підприємств, висувають на 

перший план проблему забезпечення стратегічної гнучкості як здатності 

підприємства максимально адекватно, оперативно із найменшими витратами 

пристосовуватися до змін. Стратегічна гнучкість перетворюється на важливе 

джерело конкурнетної переваги, на запоруку сталого розвитку підприємства 

в умовах невизначеності [73, c. 23]. 

Сталий розвиток підприємств, що визначається як гармонійне 

поєднання економічної, соціальної та екологічної сфер у процесі 

господарювання, є актуальним трендом сучасної економіки [47, c. 124-125]. 

Розглянемо сучасні тенденції розвитку світового ринку авіабудування з 

точки зору структурних вимог до сучасних суб’єктів ринку [13, c. 5-6; 63, c. 

14]: 

1. Самоактивація. Лідери світового авіабудування реалізують не лише 

стратегію «дій на випередження», але й активно формують умови власного 

існування. Це потребує наявності стратегічного підрозділу, значного 

фінансування, масштабних маркетингових досліджень. Відповідно 

виникають вимоги до розміру організації – це організація зі значним ефектом 

масштабу й відповідним впливом на ринок. 
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2. Диверсифікація. На ринку авіабудування зафіксовано превалювання 

диверсифікованих поглинань/злиття, виділяють два мотиви поглинань:  

 позбавлення від надлишкових потужностей і дублювання у 

виробництві;  

 розширення діяльності.  

При цьому значна частина поглинань (до 90-95% загальної кількості) 

супроводжується значним зносом основних фондів у компанії, яку купують 

(норма амортизації близько 60% й більше) [126]. Залежно від форми 

інтеграції це передбачає значного фінансування для здійснення поглинання, 

чи фінансової стійкості для проведення злиття, чи наявності компетенцій, що 

зацікавлять партнерів, та фінансової стійкості для формування альянсу.  

3. Органічні структури управління, що функціонують на основі поліархії. 

Починаючи з 1990-х рр. в авіабудуванні застосовується нова форма 

проектного управління – партнерство з розподіленням ризику. З одного боку, 

авіабудівники скорочують витрати на дослідні роботи. З іншого боку, 

постачальники беруть участь у проекті, маючи матеріальну зацікавленість в 

успішності реалізації проекту. Також застосовується бригадна форма 

організації робіт: у багатофункціональні бригади входять фахівці технічного, 

виробничого, фінансового та ін. профілів. Формування такої складної 

організаційної структури вимагає не лише продуманої системи управління, 

але синхронізації виробничих процесів та наявності єдиної культури 

виробництва. 

4. Виробнича культура – (англ. «Lean-production»). Лідери авіабудування 

організовують свою діяльність на основі концепції «Lean-production», 

реалізація на практиці якої не зводиться лише до впровадження систем 

Kanban, 5S, Kaizen, а змінювання відношення персоналу до своєї роботи. 

Задля забезпечення постійного рівня якості та створення умов безперервного 

удосконалення процесів й демонстрації цього партнерам по бізнесу 

необхідно проведення сертифікації. 
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5. Бренд. Сьогодні бренд входить до п’ятірки основних споживчих вимог 

(серед яких також ціна, якість, фінансові умови купівля-продажу, сервісне 

обслуговування). Фіксація якісного бренду передбачає наявність у 

авіабудівної компанії тривалої репутації надійного постачальника продукту, 

стійкого фінансового положення, ясної системи управління та сертифікованої 

виробничої системи. 

6. Актуальність НДР. Сучасні авіабудівні корпорації мають у своєму 

складі підрозділи, що регулюють їх виробничу, фінансову, логістичну, 

маркетингову діяльність тощо. Однак найбільше зростання важливості 

можна відмітити щодо науково-дослідної діяльності, на яку зараз 

покладається комплексне завдання пошуку і розроблення нових ідей та 

доведення їх до стадії випробувань і виробництва у тісному співробітництві з 

іншими підрозділами. 

7. Передові технології. Характерною рисою сучасного авіабудування є 

наявність технологій «подвійного призначення» (взаємне запозичення 

технологій громадським і військовим авіабудуванням), застосування 

нанотехнологій. Серед сучасних вимог до літальної техніки екологічні 

вимоги поступаються лише вимогам з безпеки польотів, займаючи друге 

місце в переліку вимог.  

Загалом, у країнах Західної Європи та Північної Америки рівень 

корпоративного управління є значно вищим, ніж в Україні. Такий висновок є 

не просто очевидним, а й підтверджується проведеним у 2010 р. 

дослідженням аналітичної компанії «GMIRating», який представив середню 

ефективність корпоративного управління по найсильніших в даному напрямі 

країнах світу (до дослідженням увійшли 38 найбільш успішних країн, 

Україна до даного переліку не була включена). Відповідно до вибірки з цього 

рейтингу ТОП-20 країн (табл. 3.1), лідерами у сфері корпоративного 

управління є такі країни як: Велика Британія, Канада, Ірландія, США та Нова 

Зеландія.  
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Таблиця 3.1 

Рейтинг країн за рівнем корпоративного управління у 2010 р. 

Позиція 

рейтингу 
Країна 

Кількість компаній, що стали 

об'єктом дослідження 

Середній 

рейтинг по 

країні 

1 Велика Британія 394 7.6 

2 Канада 132 7.36 

3 Ірландія 19 7.21 

4 США 1761 7.16 

5 Нова Зеландія 10 6.7 

6 Австралія 194 6.65 

7 Нідерланди 30 6.45 

8 Фінляндія 28 6.38 

9 ПАР 43 6.09 

10 Швеція 40 5.88 

11 Швейцарія 51 5.86 

12 Німеччина 79 5.8 

13 Австрія 22 5.77 

14 Італія 52 5.25 

15 Польща 14 5.11 

16 Норвегія 26 4.9 

17 Сінгапур 52 4.82 

18 Данія 24 4.79 

19 Франція 100 4.7 

20 Індія 56 4.54 

Джерело: побудовано автором на основі [167]. 

 

Досвід цих країн може стати корисним для України на шляху 

підвищення ефективності корпоративного управління. Варто відзначити, що 

всі 5 країн-лідерів рейтингу розвиваються в сфері корпоративного управління 

в рамках англо-американської моделі корпоративного управління. В першу 

чергу така особливість пояснюється тим, що корпорації в цих країнах є 

ринково-орієнтованими, намагаються максимізувати власну ринкову 

капіталізацію на фондовому ринку у довгостроковій перспективі, а тому 

максимально дотримуються принципів корпоративного управління з метою 

підвищення інтересу до власних акцій з боку потенційних інвесторів. Не 
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дивлячись на те, наскільки ефективним буде державне регулювання 

корпоративного сектору, наскільки якісним та стабільним буде правове поле 

– ці чинники не сприятимуть ефективній реалізації принципів 

корпоративного управління. Тому ключовим стимулом для публічних 

корпорацій з Великобританії, Канади, Ірландії, США та Нової Зеландії є 

ринкова вартість компанії. Саме ринок формує умови 

конкурентоспроможності акціонерних товариств, як у сфері їх операційної 

діяльності, так і на ринках капіталу. Цим пояснюється і відносна 

ефективність корпоративного управління українських підприємств, які 

вийшли на закордонні фондові біржі у порівнянні з іншими вітчизняними 

корпораціями, котрі мають лістинг на внутрішньому ринку, що й було 

доведено в результаті кореляційно-регресійного аналізу (див. пункт 2.3 

розділу 2). 

Передовий досвід (англ. «best practice») саме країн-лідерів у сфері 

корпоративного управління необхідно переймати українським компаніям з 

метою підвищення ефективності корпоративного управління й формування 

корпоративної стратегії сталого розвитку, у тому числі підприємств 

авіабудування. Багато аналітичних, інвестиційних, консалтингових та 

аудиторських компаній на основі досвіду впровадження ефективної практики 

корпоративних відносин надають узагальнюючі рекомендації щодо 

інструментів підвищення рівня корпоративного управління. Нашим 

завданням є визначити ті рекомендації, які можуть в умовах українського 

корпоративного сектору принести найбільше вигоди вітчизняним 

підприємствам авіабудування.  

Аналітичний комітет Австралійської фондової біржі в якості «best 

practice» пропонує корпораціям ряд практичних рекомендацій наступного 

характеру: 

 необхідно формалізувати та зробити максимально доступними для всіх 

зацікавлених осіб перелік функцій, які належать до повноважень 

наглядової ради та менеджменту; 
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 більшість місць у наглядовій раді повинні обіймати незалежні 

директори. Незалежний директор – це особа, незалежна від керівництва 

та основних акціонерів, яка, таким чином, може бути об’єктивною при 

оцінці ситуації та неупередженою в своїх судженнях [21, с. 1]; 

 голова наглядової ради має бути незалежним директором; 

 функції голови наглядової ради та голови правління ні в якому разі не 

повинна виконувати одна й та сама особа; 

 на рівні правління має бути створена посада фінансового директора та 

директорів по іншим ключовим напрямам, які будуть відповідальні за 

свої сфери управління; 

 компанія має в повній мірі розкривати інформацію щодо торгових 

операцій на фондовому ринку, зробленими посадовими особами 

корпорації; 

 в корпорації має бути створений підрозділ внутрішнього аудиту, до 

складу якого будуть входити: більшість незалежних директорів, не 

члени правління, незалежний голова аудиторського комітету. Комітет 

має складатись щонайменше з трьох осіб; 

 мають бути створені та прийняті усіма керівними представниками 

компанії кодекс корпоративного управління та кодекс корпоративної 

етики [165]. 

Практичним інструментом впровадження міжнародного досвіду є 

прийняття на керівні посади вітчизняних акціонерних товариств (в тому 

числі державних) зарубіжних спеціалістів, які показали високі позитивні 

результати закордоном. Компенсаційний пакет таких спеціалістів буде 

коштувати акціонерам досить значних сум, але віддача від впровадження 

передового досвіду на вітчизняному ринку цілком здатна покривати такі 

видатки.  

Аудиторська компанія «PricewaterhouseCoopers» у рекомендаціях щодо 

підвищення рівня корпоративного управління акцентує увагу на тому, що 

необхідно приділяти основну увагу питанням виміру та подачі звітів про 
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ключові ризики компанії (по основним напрямам діяльності) на розгляд 

правлінню. Також важливо створити інструменти раннього оповіщення по 

виникаючим загрозам, систему швидкого реагування на стратегічні ризики, а 

також моніторити можливість виникнення так званих «black swans» – гострі 

негативні та непередбачувані обставини [184, с. 183]. 

В свою чергу компанія «McInnes Cooper» рекомендує створити систему 

показників оцінки ефективності управління компанією її керівниками, а 

також будувати компенсаційний пакет ТОП-менеджменту на основі динаміки 

цих показників у часі [189]. Важлива роль при побудові ефективної системи 

корпоративних відносин при цьому беззаперечно має відводитись високому 

рівню корпоративної етики, як нормативу поведінки для всіх посадових осіб 

корпорації. Хоча структура оплати праці членів ради директорів значно 

відрізняється в різних компаніях і країнах, звичайно річний доход члена ради 

директорів складається з так званого базового компенсаційного пакету і 

опціону на акції (або його еквіваленту). Наприклад, в компаніях США 

базовий компенсаційний пакет складається з чотирьох частин [123]: 

 опціон на акції; 

 фіксована щорічна виплата за членство в раді директорів; 

 виплати за участь у кожному засіданні ради директорів; 

 виплати за участь в поточному управлінні компанією. 

На нашу думку, одним із факторів, що притаманний всім країнам-

лідерам рейтингу (див. дод. З) є наявність в цих країнах розвинутого та 

високоліквідного фондового ринку. Це призводить до того, що усі публічні 

корпорації є ринково-орієнтованими, а вимоги до рівня ефективності 

корпоративного управління висуває ринок, у вигляді потенційних інвесторів. 

Таким чином менеджмент з метою підвищення ринкової капіталізації 

стикається з необхідністю дотримання принципів корпоративного 

управління, компанія має ставати все більш відкритою з питань розкриття 

інформації, якість управління та кваліфікація керівників має зростати, 

підприємство стає ринково-орієнтованим.  
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В Україні немає високоліквідного ринку цінних паперів, і в цьому в 

першу чергу, винним є жорстке державне регулювання ринку, яке створює 

безліч адміністративних та фіскальних бар’єрів усім учасникам ринку (від 

інвесторів до емітентів). Тому, забезпечення процесу ефективної 

євроінтеграції вітчизняної системи корпоративного управління та 

корпоративних відносин потребує комплексного вирішення додаткових 

проблем. Це пояснюється підвищенням інтересу зарубіжних інвесторів, як 

портфельних, стратегічних так і інституціональних, до цінних паперів 

вітчизняних емітентів. В основу цього слід покласти розвиток та адаптацію 

усіх елементів корпоративного управління до практики функціонування 

провідних успішних європейських публічних акціонерних компаній. На 

основі власного аналізу діючих директив ЄС щодо функціонування систем 

корпоративного управління можна представити основні шляхи 

удосконалення вітчизняної системи корпоративного управління в умовах 

євроінтеграції, які відображено на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Дотримання директив ЄС у ході вдосконалення системи 

корпоративного управління в Україні 

Джерело: складено на основі [17, c. 52]. 

Дотримання Директив ЄС у сфері обігу 

цінних паперів вітчизняних емітентів 

Дотримання Директив ЄС про 

функціонування акціонерних компаній 

Управління та корпоративний контроль. 

Обмежена відповідальність акціонерів. 

Розподіл повноважень між органами 

управління та забезпечення участі 
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Використання прибутку та розподіл 

дивідендів, нагляд, внутрішній і 

зовнішній аудит 

Умови розкриття інформації у 

період пропозиції та обігу ЦП 

Вимоги щодо фінансової та 

нефінансової звітності емітентів 

Умови прийняття цінних паперів 

емітентів до котирування на 

фондових біржах 

Управління акціонерним капіталом, 

корпоративна реструктуризація, злиття 

та поглинання 

Обмеження щодо використання 

інсайдерської (внутрішньої) 

інформації 
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Аудиторська компанія «Deloitte&Touche» визначає важливу роль 

комітетів (структурних підрозділів) для досягнення ефективного 

корпоративного управління на підприємстві, які створюється та очолюються 

членами наглядової ради та правління. Особлива роль має приділятися 

комітету з питань стратегічних ризиків, при цьому на підприємстві має бути 

політика ротації керівників такого підрозділу, з вказаними інтервалами та 

процедурами оновлення [164, с. 25].  

Дослідження американського корпоративного ринку за 2013 р. 

показало, що ринкова вартість компаній, які публікують звіти зі стійкого 

зростання (англ. «sustainability reporting») є вищою, аніж у групи акціонерних 

компаній, котрі не витрачають ресурси на дану ціль. Тому вітчизняним 

компаніям, особливо ринково-орієнтованим необхідно створити передумови 

для публікації такого звіту, як мінімум один раз на рік [164, с. 60]. 

Вкрай важливим фактором корпоративного управління є система 

голосування акціонерів (в Україні відповідно до законодавства система є 

чітко закріпленою), яка має варіюватись в залежності від того, яка структура 

власності у структурі статутного капіталу корпорації [162, с. 46]. Аналітична 

компанія «KCCG» з Південно Африканської Республіки зосереджує увагу на 

питанні дотримання кодексу корпоративного управління та пропонує 

застосовувати принцип, який широко використовується у Великій Британії: 

від англійської «comply or explain» – тобто усі посадові особи компанії мають 

дотримуватись положень кодексу, а в разі їх порушень на те має бути 

об’єктивна обставина [170, с. 46]. 

Беззаперечно можна сказати, що впровадження наведених інструментів 

підвищення ефективності корпоративного управління, якими користуються 

іноземні компанії, суттєво може посилити конкурентні позиції українських 

публічних акціонерних товариств на світовому ринку капіталу, як об’єкта 

інвестицій.  

Впровадження міжнародного досвіду є сигналом для інвесторів, що 

компанія намагається дотримуватись світових «best practice», є ринково-
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орієнтованою та намагається залучити якомога більше капіталу для розвитку 

своєї діяльності, а отже, зорієнтована на зростання в майбутньому. 

Передовий міжнародний досвід ефективного корпоративного управління в 

першу чергу передбачає формалізацію функціональних обов’язків, які 

передбачені для кожного окремого члена керівних органів компанії.  

Залучення на керівні посади компанії незалежних директорів, а також 

створення прозорої та ринково-орієнтованої компенсаційної системи для 

членів правління є важливими інструментами підвищення ефективності 

корпоративного управління публічних акціонерних товариств.  

По всім ключовим напрямам діяльності компанії необхідно створити 

посаду директора, котрий має входити в склад правління, при цьому функції 

членів наглядової ради та правління не мають ніяким чином пересікатися для 

уникнення корпоративних конфліктів.  

Необхідно створити комітети (структурні підрозділи) по ключовим 

напрямкам на чолі з незалежними директорами, особлива увага має 

приділятись створенню незалежного комітету внутрішнього аудиту.  

Корпоративні відносини мають регулюватись на основі прийнятого 

кодексу корпоративного управління, під яким мають підписатись при вступі 

на посаду не лише представники вищого керівництва корпорації, а й 

керівники функціональних підрозділів.  

Для більш стрімкого впровадження передового зарубіжного досвіду 

рекомендовано наймати на керівні посади в правлінні іноземних спеціалістів 

(менеджерів), що мають достатній та позитивний досвід.  

Розкриття нефінансової інформації є важливим елементом зростання 

ефективності системи корпоративного управління, в першу чергу це 

стосується інформації про торгові операції на фондовому ринку керівництва 

акціонерного товариства, а також «sustainability reports».  

Впровадження принципу «comply or explain» здатно суттєво знизити 

ймовірність виникнення корпоративних конфліктів між членами правління та 

наглядової ради. Звітність зі стратегічних ризиків повинна генеруватись 
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найкращими аналітиками компанії і напряму подаватись на розгляд 

наглядовій раді щонайменше раз на місяць. Виконання наведених заходів 

беззаперечно матиме суттєвий позитивний ефект на рівні ефективності 

корпоративного управління.    

Отже, формування корпоративної стратегії сталого розвитку 

підприємств авіабудування має ефективно впроваджувати іноземні традиції 

корпоративного управління та враховувати розвиток інституційного 

забезпечення вітчизняної економіки.  

Нами виділено основні цілі формування корпоративної стратегії 

сталого розвитку підприємств та гармонізації українського законодавства 

відповідно до норм розвинутих економік світу, стандартів ЄС (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Основні цілі формування корпоративної стратегії сталого 

розвитку підприємств та гармонізації українського законодавства. 

Джерело: складено автором. 

 

На нашу думку, вузьким є трактування деяких вітчизняних науковців 

[104, c. 391], що підвищення якості корпоративного управління можна 

Підвищення ефективності і стабільності всіх типів фінансування. 

Недостатнє фінансування вітчизняних підприємств є перешкодою для 

досягнення ними максимального рівня розвитку. 

Цілі формування корпоративної стратегії сталого розвитку підприємств та 

гармонізації українського законодавства відповідно до стандартів ЄС: 

Дерегуляція господарської діяльності. Забезпечити підприємствам 

можливості варіації своїх корпоративних моделей і структур. 

Підвищення ефективності й оцінка застосування на практиці 

конкретних способів захисту корпоративної власності, спрямованих на 

зміцнення довіри з боку учасників ринку. Корпоративне право має 

забезпечувати не тільки спеціальний набір способів захисту та 

реалізації прав та інтересів усіх учасників ринку, але і можливість 

вибору ними конкретних їх форм. 

Швидкість реагування на запити ринку при внесенні різних 

законодавчих ініціатив. Раціональне використання ресурсів. 
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вважати роботою компанії на перспективу, коли на ринку з’явиться достатній 

обсяг фінансових ресурсів, а підвищенням корпоративної культури 

насамперед займуться ті, хто бажає залучити інвестиції на своє підприємство.  

Проведення корпоративної реформи вирішило б, на нашу думку, цілий 

ряд важливих проблем, що гальмують розвиток вітчизняних промислових 

корпорацій та перешкоджають притоку інвестицій у вітчизняну економіку, 

сприяють порушенню прав і законних інтересів акціонерів у вітчизняних 

компаніях. Одночасно необхідно посилити ефективність механізмів 

реалізації функцій держави в сфері корпоративних відносин, вироблення 

дієвих заходів боротьби з корупцією, у тому числі в судовій системі, 

визначення чіткого переліку функцій, прав та обов'язків державних органів, 

що функціонують у сфері корпоративного управління. 

У корпоративному праві велике значення відводиться процедурам 

розкриття інформації про компанії [19, c. 128].  

Відповідні зміни в законодавстві мають стати фундаментом 

підвищення інвестиційної привабливості авіабудівної галузі, поступової 

корпоратизації державних підприємств, насамперед ДП «Антонов», із 

збереженням істотної участі держави в управлінні ним. При чому, залучення 

в управління міжнародних фахівців сприятиме укріпленню 

зовнішньоекономічних зв’язків, виходу на світові фондові ринки, залученню 

інвестицій, посилення соціальної відповідальності підприємств тощо. 

Перед нами постає питання про дієвість запропонованих заходів в 

області реалізації прав власників. Світовий і вітчизняний досвід переконливо 

свідчить про те, що жорстке державне регулювання і широкий спектр 

інструментів державного контролю не забезпечують ні довіри акціонерів, ні 

високу ефективність системи захисту їх прав. Необхідний системний підхід 

до формування регулюючих заходів, підвищення ролі і розширення 

повноважень саморегулівних організацій на ринку цінних паперів. Світовий, 

і зокрема європейський, досвід підказує, що зосередження повноважень з 
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регулювання і контролю у сфері корпоративного управління в руках 

саморегулівних організацій дає позитивний ефект.  

Приміром, у Німеччині, для якої характерний високий рівень 

державного регулювання, роль банківських асоціацій, фондових бірж, 

консалтингових компаній значно вагоміша, ніж в Україні. Здійснення 

контрольних функцій необхідно пов'язати із забезпеченням розкриття 

інформації на ринку доступної інформації про компанію в цілому.  

Серед областей корпоративного права та управління в Україні, які 

потребують удосконалення і можуть стати предметом гармонізації із 

законодавством ЄС, слід зазначити: 

 механізми, що забезпечують надійність умов кредитного фінансування 

та фінансування шляхом вкладення коштів в акціонерний капітал 

компанії; 

 відповідальність директорів, менеджерів і акціонерів компанії; 

 врегулювання економічних інтересів групи компаній та оптимізація 

процесу їх оподаткування. 

Метою змін у корпоративному законодавстві має виступити посилення 

відповідальності ТОП-менеджменту за прийняті господарські рішення. Мова 

йде про розробку правил, що дозволяють чітко визначити підстави та 

принципи притягнення до відповідальності менеджерів компанії. До числа 

таких підстав повинні ставитися виведення активів з компанії, некоректне 

ведення обліку та звітності, «зловживання довірою» акціонерів. 

Отже, кінцева мета корпоративної стратегії сталого розвитку 

підприємств авіабудування – це покращення умов ведення бізнесу в Україні, 

активізація міжнародного співробітництва. Що стосується гармонізації 

корпоративного законодавства України і ЄС, то очевидно, що подібне 

вдосконалення стандартів корпоративного управління – найважливіша 

складова зростання економіки, залучення іноземних інвестицій у авіабудівну 

галузь. 
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Зауважимо, що, на нашу думку, зміни в законодавстві повинні 

поширюватися не тільки на новостворювані компанії. Діючі підприємства 

повинні мати можливість безперешкодно продовжувати свою діяльність. Для 

них необхідно передбачити перехідний період і не накладати додаткові 

обтяження (наприклад, з перереєстрації установчих документів).  

У даному контексті необхідною є дерегуляція господарської діяльності. 

Як відзначає професор Г. Филюк, найбільш хаотичним, неврегульованим 

сегментом адміністративного управління, для якого притаманною є 

найбільша кількість недоцільних і зайвих адміністративних бар’єрів, 

виступає сфера дозволів і ліцензій, погоджень і експертиз, висновків для 

започаткування та ведення підприємницької діяльності, а отже – і для 

розвитку конкуренції на товарних ринках. Підприємці постійно 

зустрічаються з неоднозначними, неузгодженими і суперечливими вимогами 

й нормами, що створюють можливості для прийняття урядовцями дозвільних 

рішень і призначення неофіційних платежів [141, c. 24]. 

Хотілося б відзначити, що, наприклад, в континентальному праві 

захист прав власності базується на результативній системі норм і правил з 

приводу грамотної дивідендної політики, оплати власних акцій корпорації, 

зміни вартості статутного капіталу, процедури ліквідації, великих угод та 

правочинів із заінтересованістю. Такий набір правил є і в українському 

законодавстві, але їх практичне застосування наштовхується на серйозні 

перешкоди. Існуючі правила щодо угод із зацікавленістю носять занадто 

загальний характер, і під них підпадає надмірно велике число угод. 

Присудження відшкодування збиток акціонерам у разі недотримання правил 

є винятком, що не забезпечить захисту інтересів акціонерів. Це обумовлено 

відсутністю чіткого механізму визначення збитку і його розміру при 

відшкодуванні акціонерам компанії. Система захисту капіталу могла бути 

заснована на наступних принципах: 

 розмір статутного капіталу в організаціях різних організаційно-

правових форм повинен відповідати нормам корпоративного 
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законодавства, оскільки вимога до певної нормі статутного капіталу є і 

в багатьох інших областях законодавства; 

 при розкритті інформації про компанії особливу увагу необхідно 

звернути на відомості про склад і вартість активів, оскільки 

вітчизняний інститут банкрутства недосконалий і дозволяє 

приховувати і зменшувати реальну вартість активів корпорації; 

 всі угоди, що класифікуються згідно закону як угоди із зацікавленістю, 

повинні оформлятися тільки в письмовій формі. 

Як відомо, існує пряма залежність між впровадженням стандартів 

корпоративного управління і можливістю залучення компаніями фінансових 

ресурсів. Одним з найважливіших переваг корпоративного управління є 

здатність залучення грошових коштів за нижчою ціною. Але, на жаль, дану 

перевагу реалізують далеко не всі вітчизняні компанії, а багато з них не 

вважають це перевагою зовсім. Однак в умовах зростання інвестиційних 

процесів в економіці не можна ігнорувати дану перевагу. 

Іноземні інвестори погоджуються співпрацювати з українськими 

компаніями тільки на умовах впровадження ними стандартів корпоративного 

управління, а отже, ступінь довіри іноземних інвесторів визначається тим, 

наскільки комплексно впроваджені стандарти корпоративного управління. 

Впровадження таких стандартів як прозорість структури власності та 

відкритість фінансової інформації побічно свідчить про те, що компанія в 

майбутньому отримає можливість залучити грошові кошти зарубіжних 

партнерів на вигідних умовах. 

Вважається, чим вище капіталізація компанії, тим більше буде її 

заставна вартість і тим нижче вартість обслуговування позикових коштів для 

компанії. Для інвесторів компанії з ефективною системою корпоративного 

управління є зрозумілими і привабливими, оскільки мають більше шансів 

забезпечити прозорість діяльності та необхідну дохідність на вкладений 

капітал, знизити ризики. При прийнятті бізнес-рішень інвестори різного 

рівня головну роль відводять рівню корпоративного управління в компаніях, 
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абсолютно справедливо вважаючи, що чим вищий цей рівень, тим більше 

шансів подолати опортуністичну поведінку менеджменту і вирішити 

найбільш гострі агентські проблеми. Крім того, в даний час заходи 

корпоративного управління в механізмі переходу на інноваційний шлях 

розвитку концентруються на реалізації першочергового завдання – 

стабілізації промислового виробництва та забезпечення його зростання, 

визначальною мірою залежить від здатності держави здійснювати контроль і 

регулювання соціально-економічних і фінансових процесів, а також 

забезпечувати керованість економіки. 

Необхідно також розглянути вплив глобалізації та кризи на 

корпоративне управління бізнес-структур. В умовах глобалізації економіки 

український бізнес відчуває всезростаючий конкурентний тиск на ринках 

товарів і послуг, ринках капіталів. З іншого боку, глобалізація дозволяє 

виходити на нові, раніше не освоєні ринки. Вихід українських бізнес-

структур на зовнішні фінансові ринки і ринки капіталів, безсумнівно, 

позитивно впливає на практику корпоративного управління, так як 

розміщення цінних паперів вимагає дотримання цілого ряду норм, 

визначених регуляторами біржової торгівлі, які за кордоном (особливо в 

США) надзвичайно жорсткі. У зв'язку з цим підвищується ступінь розкриття 

інформації про компанії, оптимізується склад ради директорів і підвищується 

якість його роботи, відбувається звільнення компанії від непрофільних 

активів, розширюється використання інструментів корпоративного 

управління. З іншого боку, глобалізація збільшує системні ризики компанії, а 

криза призвела до стиснення кредитування, згортанню багатьох 

інвестиційних програм, сплеску зловживань з боку менеджменту компаній. 

У даному контексті доцільною є сек’юритизація ризиків. У найбільш 

загальному розумінні сек’юритизація означає випуск ринково привабливих 

цінних паперів, забезпечених очікуваним обсягом оплати зобов’язань 

приватними фірмами чи організаціями публічного сектору та/ або очікуваним 
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грошовим потоком від специфічних активів [150, c. 325]. Знову ж таки 

актуалізується питання розвитку національного фондового ринку. 

Таким чином, при формуванні корпоративної стратегії сталого 

розвитку підприємств авіабудування має враховуватись міжнародна 

практика, виходячи з чого варто виокремити суттєві та найбільш ефективні 

аспекти розвитку корпоративного управління: захист прав акціонерів 

(насамперед, міноритарних), запрошення зарубіжних спеціалістів на керівні 

посади, забезпечення прозорого функціоналу наглядової ради та ради 

директорів, ризик-менеджменту з метою більш гнучкого реагування на 

виклики й загрози зовнішнього середовища конкретного підприємства тощо. 

Сприятиме ефективній реалізації корпоративної стратегії сталого розвитку 

підприємств авіабудування вдосконалення інституційно-правового поля, 

належний інвестиційний клімат тощо. 

 

 

3.2. Напрями вдосконалення системи корпоративного управління 

на засадах корпоративної соціальної відповідальності 

 

На межі ХХ-ХХІ ст. відбулися якісні зміни в суспільному усвідомленні 

проблем корпоративного управління, що супроводжувалися помітною 

активізацією уваги міжнародних інституцій, ділового співтовариства та 

наукової спільноти до аналізу проблеми сталoго розвитку, який передбачає 

збалансoваність економічних, сoціальних та екoлогічних цілей суспільства 

[131]. 

Світовий досвід показує, що успішність функціонування підприємств 

багато в чому залежить від ступеня відповідності вимогам концепції сталого 

розвитку суспільства, тобто задоволення потреб теперішнього покоління 

людей без заподіяння шкоди наступним поколінням [140, c. 5]. 

Актуалізація такої глобальної проблеми, своєю чергою, визначила 

необхідність конкретизації стратегії його досягнення, що відобразилось у 
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формуванні міжнародних стандартів корпоративної соціальної 

відповідальності (в традиційній англомовній бізнес- термінології – «cоrporate 

sоcial respоnsibility», CSR). Необхідність розвитку стратегії корпоративної 

соціальної відповідальності (далі – КСВ) була актуалізована через 

загострення соціально-економічних проблем, що особливо виявилося у 

зростанні циклічності й диспропорційності світового економічного розвитку 

у другій половині ХХ ст. [43, c. 30]  

Разом із тим еволюція підходів до проблеми сoціальної 

відпoвідальності бізнесу досить тривала й може мати такі основні етапи 

розвитку КСВ-стратегій у міжнародній практиці [43, c. 30]:  

 1960-ті – середина 1970-х рр. – активне запрoвадження благодійних та 

меценатських ініціатив бізнесу за умoви розмежування ділової та 

соціальної діяльності компаній;  

 середина 1970-х – початок 1980-х рр. – станoвлення стратeгічної 

філантрoпії, орієнтованої на превентивне подoлання та профілактику 

соціальних проблем;  

 з кінця 1980-х рр. – рoзвиток пoлітики сoціальних інвестицій на оснoві 

взаємодії підприємницького, громадського та державного сектoрів у 

розв’язанні актуальних соціальних проблем суспільства.  

Наприкінці ХХ ст. концепція соціальної відповідальності бізнесу 

визначила стратeгічну місію та філософію подальшого рoзвитку стандаpтів 

корпоративного управління, згідно з якою корпорації, виходячи із базoвих 

етичних ноpм, добpовільно беpуть на себе додаткові зобов’язання перед 

суcпільствoм щодо поліпшення якості пpодукту, навколишнього сеpедовища 

для реалізації стpатегічних завдань – досягнення сталого розвитку. Важливий 

етап інституціоналізації стратегії коpпоративної соціальної відповідальності 

розпочався з проголошенням ініціативи ООН – Глoбального догoвору (2000) 

[38], що став базовим міжнародним проектом реалізації стратегії сталого 

розвитку та соціальної відповідальності бізнесу.  
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Слід підкреслити, що саме концепція корпоративної соціальної 

відповідальності розглядається як основа побудови ефективних механізмів 

корпоративного управління [131]. 

На нашу думку, належне корпоративне управління включає в себе такі 

елементи: 

 ефективно функціонуючі органи управління компанією, що 

забезпечують досягнення стратегічних завдань і захист прав власників; 

 дотримання всіх юридичних вимог до компанії; 

 виконання етичних норм і принципів, що полягають у дотриманні 

інтересів акціонерів, що лежать в основі взаємин з усіма іншими 

зацікавленими у діяльності корпорації особами і суспільством в цілому. 

Таким чином, корпоративне управління нерозривно пов'язане з 

корпоративною культурою. Взаємозв’язок цих інститутів простежується в 

спільності: 

 їх інституціональної природи (у соціальному, економічному, правовому 

аспектах); 

 структури (набір формальних та неформальних правил); 

 деяких функцій (регулюючої, що підтримує баланс інтересів усіх 

учасників корпоративного управління). 

Підставою для формування корпоративної культури певного типу є не 

прописана місія і філософія компанії, а реальну щоденну поведінку ТОП-

менеджменту організації. 

На основі існуючих принципів і цінностей керівництво вибудовує все, 

що їх оточує. Корпоративна культура при цьому виконує ряд функцій: 

 сприяє створенню специфічного іміджу організації; 

 посилює систему соціальної стабільності в організації, допомагає 

згуртовувати організацію, забезпечуючи властиві для неї стандарти 

поведінки; 

 слугує засобом формування та контролювання форм поведінки і 

сприйняття, доцільних з погляду даної організації; 
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 формує соціально-відповідальна поведінка компанії в соціумі. 

Більшість функцій корпоративної культури цінні як для членів 

корпорації, так і для суспільства в цілому. Головна ж цінність корпоративної 

культури полягає в тому, що вона спонукає компанії брати на себе певні 

зобов'язання діяти заради досягнення суспільного добробуту (навіть якщо це 

може зменшити її прибуток в поточний момент часу). Саме корпоративна 

культура, на нашу думку, служить своєрідним компасом для вибору 

правильного типу поведінки, необхідного для якісного поліпшення 

параметрів корпоративної соціальної відповідальності. 

В Україні КСВ тільки починає розвиватися. Думається, що потрібно 

форсувати цей процес, оскільки з часом нам буде все важче наздоганяти 

розвинені зарубіжні країни і досягати того рівня корпоративного управління, 

який в них склався. 

В ЄС під корпоративною соціальною відповідальністю розуміється 

комплекс заходів по соціальному та екологічному розвитку країни, який 

знайшов відображення в принципах взаємин держави, інших ключових 

стейкхолдерів, корпорації із зовнішнім середовищем. 

Вітчизняний фахівець, професор О.А. Грішнова вважає найточнішим і 

найважливішим розумінням соціальної відповідальності бізнесу її 

трактування як відповідальності підприємця за інтегровану суспільну 

корисність його бізнесу. Соціально відповідальним бізнесом можна назвати 

діяльність, в якій використовуються лише такі способи отримання прибутку, 

які не завдають шкоди людям, природі, суспільству [42, c. 4]. 

КСВ поширюється на такі напрями: 

 проведення реорганізаційних процедур в компаніях із залученням 

громадських організацій; 

 формування оптимальної екологічної політики на основі раціонального 

використання джерел сировини; 

 здійснення стратегії розвитку персоналу; 

 забезпечення дотримання санітарних і гігієнічних норм на виробництві; 
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 підтримка постійного діалогу між державою, корпорацією і 

громадянським суспільством з метою згладжування соціальних 

проблем; 

 гармонійні відносини з контрагентами та споживачами продукції 

компанії; 

 PR-забезпечення перелічених напрямів. 

Особливий пріоритет належить програмам сталого розвитку 

корпорацій і заходам з вирішення екологічних проблем. У даному контексті, 

під терміном сталий розвиток (англ. «sustainable development») розуміють 

розвиток, при якому досягається баланс між потребами сучасних і майбутніх 

поколінь за обов'язкових умов існування безпечного і здорового довкілля [72, 

c. 36]. 

Заходи з КСВ містяться, як правило, в «Звітах про сталий розвиток» і 

«Звітах про корпоративну соціальну відповідальність». Деякі компанії 

відображають їх у корпоративних екологічних звітах. Якщо останній вид 

звіту містить тільки екологічні показники діяльності компанії, то перші два- 

систему економічних, соціальних та екологічних індикаторів розвитку 

компанії. 

У даний час корпорації кардинально змінили своє розуміння сутності 

діяльності з корпоративної соціальної відповідальності, посиливши її 

спроможність до капіталізації. При цьому прийшло усвідомлення того, що 

участь корпорацій у заходах з КСВ добровільне і при цьому підвищує 

конкурентні переваги компанії, так як функціонування на основі принципів 

КСВ дає реальний економічний ефект і підвищує ефективність діяльності 

господарюючого суб'єкта, сприяє формуванню позитивного іміджу в очах 

громадськості і держави, робить більш привабливою компанію для 

потенційних інвесторів. 

Реалізація заходів в рамках КСВ помітно підвищує зовнішню 

привабливість бізнесу: інвестори, приймаючи рішення про вкладення коштів 

в ту чи іншу компанію, аналізують всі можливі ризики, в тому числі не 
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тільки в сфері виробництва – для інвесторів також важливі проблеми 

компанії або їх відсутність в соціальному і екологічному плані. Починаючи з 

90-х років ХХ століття в інвесторів з'явилася можливість проводити 

подібного роду аналіз на основі звітів корпорацій з КСВ, що відображають 

історію компанії в галузі соціального та екологічного розвитку, досягнуті 

успіхи і конфлікти в цих пріоритетних для будь-якої сучасної корпорації 

сферах діяльності. 

Усі заходи в галузі КСВ координуються і об'єднуються 

корпоративними службами PR. У той же час просто PR без позитивних 

результатів діяльності в галузі корпоративної соціальної відповідальності 

значення не має. Саме тому найбільш успішні корпорації відводять важливу 

роль підготовці «Звітів про корпоративну соціальну відповідальність». 

Компанії діляться передовим досвідом у цій сфері через Інтернет, на 

семінарах і конференціях, що дозволяє їм використовувати кращі досягнення 

в галузі корпоративної соціальної відповідальності і врахувати чужі помилки 

і прорахунки, скоротити стартові витрати по реалізації заходів з КСВ. 

В останні роки в багатьох великих корпораціях з'явилася посада віце-

президента з КСВ, посадова інструкція якого передбачає здійснення 

внутрішньої і зовнішньої РR-діяльності, координацію екологічної та 

соціальної політики корпорації. 

Зовнішній PR пов'язаний з організацією різних прес-конференцій, 

рекламних компаній, що розкривають для широкої громадськості заходи, 

реалізовані компанією в області КСВ. Внутрішні заходи, передбачені 

екологічними та соціальними програмами компаній, безпосередньо 

позначаються на результатах їх діяльності, забезпечуючи сталий розвиток 

корпорацій і побудову оптимальної системи корпоративного управління. 

Необхідно відзначити, що поняття «корпоративна соціальна 

відповідальність» тісно пов'язане з поняттям «сталий розвиток». Поняття 

стійкого розвитку міцно увійшло в корпоративну практику. Багато країн (у 
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тому числі тих, що розвиваються) беруть участь у спільних міжнародних 

програмах в області КСВ. 

Кінцева мета всіх програм у галузі КСВ однакова – економічне 

зростання не повинно негативно позначатися на екології. Охорона 

навколишнього середовища – така ж важлива задача, як і виробництво 

конкурентоспроможної продукції, підвищення прибутковості і 

рентабельності діяльності. Бути соціально відповідальним і стійко 

розвиватися можна, тільки піклуючись про довкілля і вкладаючи в цей 

процес кошти, а не ліквідуючи наслідки негативного втручання в живу 

природу. 

Важливим етапом у галузі сталого розвитку та КСВ стало 

впровадження міжнародних стандартів Глобальної ініціативи зі звітності (що 

використовують комплексну систему економічних, екологічних та 

соціальних показників), а також введення в 1999 р. світового фондового 

індексу Доу-Джонса зі сталого розвитку. 

Як основні процедури збору інформації щодо діяльності компанії в 

сфері сталого розвитку методологією індексу Доу-Джонса використовується: 

 аналіз корпоративної документації (фінансових, річних, екологічних, 

соціальних та інших видів публічних звітів); 

 опитування ТОП-менеджменту і співробітників PR-служби; 

 огляд інформації ЗМІ та збір відгуків зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів) про діяльність компанії [35]. 

Використовуючи зібрані дані, варто провадити експертизу діяльності 

та результативності корпорацій у сфері їх сталого розвитку по виділених у 

додатку З показникам. 

Даний індекс розраховується для 2500 найбільших компаній світу, 

потім приблизно 10% з їх числа визнаються інвестиційно привабливими і 

стійко розвиваються. Станом на 31 грудня 2010 р. в індекс DJSI World 

входить 323 компанії з 22 країн, найбільшу вагу з яких мають: 

 Nestle S.A. – вага в індексі 2,26%; 
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 International Business Machines Corp. (IBM) – 2,24%; 

 HSBC Holdings PLC (UK Reg) – 2,23%; 

 Johnson & Johnson – 2,14%; 

 General Electric Co. – 2.12%; 

 ВНР Billiton Ltd. – 1,73%; 

 Coca-Cola Co. – 1,69%; 

 Vodafone Group PLC – 1,66%; 

 Novartis AG – 1,64%; 

 Intel Corp. – 1,47%. 

Через два роки (у 2001 р.) бізнес-спільнотою був введений 

пан'європейський фондовий індекс Доу-Джонса зі сталого розвитку 

(DJSIEurope), методика розрахунку якого схожа з методикою розрахунку 

світового індексу Доу-Джонса. Станом на 31 грудня 2010 р. він 

розраховується для 163 європейських компаній. До теперішнього часу індекс 

DJSI розраховується в 19 різних регіональних варіантах (табл. 3.2). 

На сьогоднішній день ринок «сталого» інвестування переживає 

справжній бум, що почався на початку 2000-х років. Тільки в США обсяг 

«стійких» інвестицій в період з 2003 по 2007 рр. виріс із 100 млрд. дол. до 

2,71 трлн. дол. До початку 2010 р. ринок «стійких» інвестицій в США склав 

вже більше 3 трлн. дол. При цьому «сталість» інвестування формується і на 

ринках, що розвиваються: в Бразилії, Індії, Китаї, Росії. Структура інвесторів 

досить широка і включає в себе як приватних, так і крупних інституційних 

інвесторів (зокрема, велика кількість пенсійних фондів). До початку 2010 р. 

тільки в США діяло близько 250 інвестиційних фондів із загальним обсягом 

активів більш ніж 316 млрд. дол. Їхня діяльність в області «сталого» 

інвестування йде за трьома основними напрямками: 

 відбір компаній в інвестиційній портфель (або виключення), виходячи з 

результатів їх діяльності у сфері сталого розвитку; 
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 представлення інтересів зацікавлених сторін (стейкхолдерів): купивши 

певну частку в компанії, «стійкий» інвестор прагне сприяти 

впровадженню соціально відповідальних корпоративних практик; 

 суспільне інвестування, що спрямоване на сприяння громадським та 

соціальним проектам (наприклад у галузі охорони здоров'я), які 

недоотримують фінансування з боку великих фінансових інститутів. 

Таблиця 3.2 

Регіональні варіанти розрахунку індексу Доу-Джонса 

Індекс 
Компонент 

індексу 
Принципи ваги 

DJSJ World 323 Рейтинг стійкості 

DJSJ World Enlarged 513 Рейтинг стійкості 

DJSJ World ex US 266 Рейтинг стійкості 

DJSJ World 80 80 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ World ex US 80 80 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ Europe 163 Рейтинг стійкості 

DJSJ Eurozone 94 Рейтинг стійкості 

DJSJ Europe 40 40 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ Eurozone 40 40 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ Nordic 29 Рейтинг стійкості 

DJSJ North America Index 136 Рейтинг стійкості 

DJSJ United States Index 109 Рейтинг стійкості 

DJSJ North America 40 Index 40 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ United States 40 Index 40 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ Asia Pacific Index 143 Рейтинг стійкості 

DJSJ Asia Pacific 40 Index 40 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ Japan 40 Index 40 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

DJSJ Korea Index 49 Рейтинг стійкості 

DJSJ Korea 20 Index 20 
Кількість акцій, що знаходиться у вільному 

обігу на ринку 

Джерело: складено автором на основі [177] 
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За прогнозами, у найближчі роки зростання світового ринку «стійких» 

інвестицій продовжиться, і до 2015 р. його обсяг перевищить 26 трлн. дол., 

або близько 15% всіх активів, що інвестуються. Особливо бурхливе 

зростання очікується в країнах Азії, де ринок стійких інвестицій може 

вирости більш ніж в 2,5 рази. 

За останні 10 років система корпоративної соціальної відповідальності 

як засіб досягнення сталого розвитку перетворилася на основний принцип 

ведення підприємницької діяльності. Практика переконливо свідчить, що 

здійснення заходів у сфері корпоративної соціальної відповідальності надає 

корпораціям цілий ряд переваг, наприклад, в галузі зміцнення ділової 

репутації, підвищення вартості бізнесу і його привабливості, згуртування 

ключових учасників корпоративних відносин, підвищення інвестиційної 

привабливості та прозорості компанії для громадськості, збільшення вкладу в 

сталий розвиток національних економік. 

Вітчизняні корпорації, реалізуючи програми з корпоративної 

соціальної відповідальності, переслідують відразу декілька цілей. По-перше, 

це потужний внутрішній і зовнішній PR, а по-друге, можливість дотягнутися 

до рівня передових країн у галузі корпоративного управління. 

Існують різні форми реалізації корпоративної соціальної політики. 

Перша форма – матеріальна підтримка соціальних заходів. Корпорації 

можуть допомагати суспільству в грошовій формі безпосередньо або за 

допомогою спеціальних благодійних (громадських, неприбуткових) фондів. 

Ця форма реалізується декількома методами [178]: 

 метод підтримки – організації підтримують своїх співробітників у 

грошовій формі; 

 метод соціальних інвестицій передбачає, як правило, інвестування у 

довгострокові проекти спільних партнерських соціальних програм для 

зниження соціальної напруженості й поліпшення якості життя 

спільноти в місцях роботи корпорації; 
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 метод грошових грантів – це адресна фінансова підтримка прикладних 

досліджень у галузі діяльності корпорації; 

 метод еквівалентного фінансування передбачає пайову участь у 

фінансуванні соціальних програм спільно з державними органами, 

некомерційним сектором, персоналом організації; 

 метод «cause-related marketing» (CRM) – це фінансова допомога на 

реалізацію благодійних програм у вигляді відрахування відсотка від 

продажів певного товару або послуги на реалізацію; 

 метод стипендії – інвестиції в освіту перспективних кадрів в організації 

та для розвитку галузі науки на конкурсній основі. 

Друга форма – допомога, що надається корпорацією в підтримку 

суспільства у формі безоплатної передачі непотрібного на підприємстві 

обладнання або продукції. Практика передачі старого обладнання 

організаціями існує в багатьох країнах і охоплює величезну кількість 

компаній [125]. 

Третя форма – корпоративне волонтерство або делегування 

співробітників компанії в зовнішньо спрямовані соціальні програми через 

безоплатне надання часу, знань, умінь, інформації та взаємозв'язків 

співробітників. Особливість цієї форми благодійності полягає в тому, що 

вона може проводитися виключно добровільно і не зараховується до 

службових обов'язків та завдань [83, с. 53]. 

Український бізнес сьогодні робить тільки перші кроки в галузі 

корпоративної соціальної відповідальності, розуміючи, що це один з 

найбільш дієвих внутрішніх механізмів корпоративного управління. На жаль, 

більшість компаній в українській промисловості воліє виплачувати чималі 

штрафні санкції, передбачені за забруднення навколишнього середовища, а 

не вкладати кошти в підтримання екологічної рівноваги. Думається, що 

велика роль у цьому процесі держави, яка повинна оприлюднювати кричущі 

випадки вандалізму і, навпаки, заохочувати і пропагувати найбільш успішні 

заходи в галузі корпоративної соціальної відповідальності. 
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Майбутнє соціальної відповідальності в Україні залежить від 

усвідомлення вітчизняними компаніями важливості їх участі у вирішенні 

соціальних питань. Моральні переконання власників бізнесу, тиск з боку 

громадськості, необхідність сертифікації для освоєння нових ринків – усі ці 

фактори спричинять формування української моделі соціальної 

відповідальності та індивідуальних стратегій для окремих компаній [42, c. 8]. 

Для з’ясування рівня змін на підприємствах авіабудування, які 

здійснюють заходи з введення КСВ, проводиться вивчення динаміки 

економічних і соціальних показників діяльності групи підприємств [10, c. 

59]. За базовий інтегральний показник оцінки економічних процесів на 

такому підприємстві обирається його вартість, а саме – вартість чистих 

активів (далі – ВЧА). Таким чином можна спрогнозувати рівень ВЧА 

підприємств при зміні рівня корпоративних соціально-відповідальних 

відносин на них. 

Встановивши майбутню вартість підприємства, знаючи її поточну 

вартість і маючи дані про витрати на механізм впровадження КСВ, можна 

розрахувати суму ефекту від реалізації даних соціальних проектів. Логіка 

розрахунку економії від впровадження КСВ може мати такий 

формалізований вигляд: 

ESL = NAV
F
 – NAV

P
 – SCSL (3.1) 

де ESL – економія від запровадження механізму забезпечення 

корпоративних соціально-відповідальних відносин; 

NAV
F
, NAV

P
 – ВЧА підприємства в базовому та звітному періоді після 

реалізації КСВ; 

SCSL – затрати на створення механізму забезпечення КСВ. 

Розрахуємо економію від запровадження механізму забезпечення 

корпоративних соціально-відповідальних відносин від реалізації соціальних 

проектів ПАТ «Мотор Січ» у 2014 році, використовуючи дані фінансової 

звітності підприємства. Відразу відзначимо, що соціальні витрати 
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підприємства зросли майже на 30% у 2014 році в порівнянні з 2013 роком, а 

вартість чистих активів за аналогічний період – на 17,5%. 

Згідно річного звіту ПАТ «Мотор Січ», у 2014 році соціальні інвестиції 

здійснювалися з метою соціального захисту людини: медицина, освіта, 

відпочинок, спорт, житло. Джерелом фінансування соціальної сфери були 

кошти підприємства. Таким чином, економія від запровадження механізму 

забезпечення корпоративних соціально-відповідальних відносин склала 

майже 1,5 млрд. грн. Згідно розрахованого показника, можна зробити 

висновок, що при нарощуванні підприємствами власного капіталу, що 

підтверджується дослідженнями, збільшення їх ВЧА буде мати 

синергетичний ефект. Формування механізму впровадження ефективних 

корпоративних соціально-відповідальних відносин дозволить підприємствам 

значно підвищити власну вартість і створити умови для їх подальшого 

розвитку [10, c. 59]. 

Альтернативним підходом до оцінювання ефективності від реалізації 

корпоративної соціальної політики на підприємстві є виявлення впливу на 

його ринкову вартість. У даному контексті, на прикладі ПАТ «Мотор Січ» 

варто проаналізувати наявність ефекту від впровадження стандартів 

корпоративної соціальної відповідальності, як невід’ємного елементу 

системи корпоративного управління на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності, та визначити ступінь його впливу на ринкову ціну акцій.  

Для цього, розрахуємо коефіцієнт кореляції (використовуючи пакет 

офісних програм MS Office), а також спрогнозуємо динаміку ціни акції на 

найближчі періоди за інших рівних умов. 

Візьмемо динаміку ринкової ціни акцій ПАТ «Мотор Січ» за період 

2003 – 3-ій квартал 2015 рр. За виразник кількісних показників реалізації 

корпоративної соціальної політики підприємства візьмемо дані фінансової 

звітності [91], а саме історичні показники статті «Інші операційні витрати» 

[8], які згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 
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передбачають витрати на утримання об'єктів соціально-культурного 

призначення та інші відрахування соціального характеру. 

Виявимо рівень залежності між витратами на реалізацію політики 

корпоративної соціальної відповідальності й волатильністю курсу акцій ПАТ 

«Мотор Січ» на вітчизняній біржі ПФТС, де котируються акції компанії. 

Значення коефіцієнта кореляції становить 0,84. Значить, можна 

говорити про те, що на протязі періоду спостереження спостерігалася висока 

ступінь прямого лінійного взаємозв’язку, а саме: проведення активної 

корпоративної соціальної політики на підприємствах ПАТ «Мотор Січ» та 

транспарентність звітності компанії сприяє позитивній динаміці акцій на 

ринку, а також вартості самого публічного акціонерного товариства.  

Разом з кореляційним аналізом ще одним інструментом вивчення 

стохастичних залежностей є регресійний аналіз. Коефіцієнти регресії 

показують, що в цьому випадку рівняння регресії має вигляд: 

y = 461,99 + 0,0003 x (3.2) 

Лінійний коефіцієнт кореляції свідчить про те, що між проведенням 

корпоративної соціальної політики на підприємствах ПАТ «Мотор Січ» та 

динамікою акцій існує сильний прямий зв'язок (r=0,835), а коефіцієнт 

детермінації (R
2
) показує, що варіація y зумовлюється варіацією x на 69,8%.  

Іншими словами, можемо спрогнозувати, що, за інших рівних умов 

розвитку політико-економічної ситуації в Україні, збільшення фінансування 

корпоративних соціальних заходів на 462 тис. грн. призведе до зростання 

ціни акції ПАТ «Мотор Січ» на 1%.  

Можемо зробити висновок, що реалізація корпоративної соціальної 

політики – це не тільки додаткові витрати для підприємства з метою 

формування позитивного іміджу соціально відповідальної компанії. У 

сучасних умовах це важлива складова системи корпоративного управління, 

що до того ж передбачає капіталізацію у вигляді зростання вартості 

публічного акціонерного товариства. 
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Розрахунок аналогічних показників для ДП «Антонов» виявляється 

неможливим у зв’язку з відсутністю звітності щодо реалізації корпоративних 

соціальних заходів. Даний факт не сприяє публічності в управлінні 

державним підприємством. Позаяк, саме держава, як власник, має багато в 

чому відповідати тенденціям та сучасним стандартам розвитку 

корпоративного соціальної відповідальності. 

Однозначно варто усвідомлювати, що заходи в галузі корпоративної 

соціальної відповідальності не дадуть миттєвого результату. Це копітка 

робота, що вимагає від компаній вироблення загальної концепції діяльності, 

реорганізації виробничої та управлінської структури, грошових витрат, 

вивчення передового досвіду з КСВ. Проте впровадження заходів та розробка 

програм в області КСВ – це той нереалізований потенціал, який дозволить 

нашим компаніям домогтися сталого розвитку, а значить, забезпечить і 

сталий розвиток всієї національної економіки. 

На нашу думку, концепція розвитку КСВ в Україні повинна спиратися 

на наступні моменти: 

1) Активна реалізація заходів у галузі корпоративної соціальної 

відповідальності дозволить дати нові робочі місця і забезпечить соціальну 

підтримку персоналу вітчизняних компаній і малозабезпеченим верствам 

населення. Однак необхідно визначити на законодавчому рівні цілий ряд 

понять, таких як «соціальна відповідальність бізнесу», «соціальна 

підтримка», «соціальна благодійність» та інші. 

2) Заходи в галузі корпоративної соціальної відповідальності слід 

здійснювати комплексно, відразу за трьома напрямками: економіка, екологія 

та соціальна сфера. При цьому необхідно використовувати кращу зарубіжну 

практику з КСВ із застосуванням передових технологій і механізмів 

реалізації подібного роду програм. 

3) Концепції з КСВ актуальні не тільки для крупного і середнього бізнесу. 

Малий бізнес також може бути активним учасникам таких програм в рамках 
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конкретно взятої компанії при наданні соціальної підтримки працівникам, а 

також спонсорської допомоги нужденним в рамках свого регіону. 

4) Звітність в галузі корпоративної соціальної відповідальності є дієвим 

інструментом корпоративного менеджменту та корпоративного управління. 

Це спосіб зміцнення ділової репутації компанії всередині країни і на 

міжнародних ринках, а також підвищення її інвестиційної привабливості в 

очах вітчизняних і зарубіжних інвесторів. 

5) Звітність з корпоративної соціальної відповідальності повинна 

складатися корпораціями добровільно і свідомо за допомогою міжнародних 

стандартів звітності у цій галузі. 

6) Держава повинна всіляко пропагувати діяльність компаній у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності, заохочувати соціальні інвестиції 

бізнес-структур, розробляти зведення рекомендацій щодо складання звітності 

в даній сфері, аналізувати результати, досягнуті вітчизняними компаніями в 

області КСВ, і оприлюднювати їх, розробляти нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність компаній в даному напрямку, широко 

обговорювати проблеми корпоративної соціальної відповідальності в пресі, 

науковій літературі, на різних конференціях, круглих столах, 

загальнонаціональних форумах і семінарах. 

7) Слід активно пропагувати на найвищих рівнях необхідність обміну 

досвідом у галузі КСВ за участю громадських організацій, бізнес-спільноти, 

державних структур та ЗМІ. 

Таким чином, виділення ключових напрямів розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності в Україні вимагає їх широкого обговорення, 

пропаганди та вдосконалення на всіх рівнях державної влади. Мова йде про 

формування в науці і на практиці цілісної концепції КСВ як базового 

принципу будь-якого типу корпоративної культури, з якого випливають всі 

інші ціннісні установки діяльності корпорацій в громадянському суспільстві, 

що базуються на усвідомленні істинних мотивів своєї поведінки. Авторський 

підхід до стратегічної та оперативної ролі КСВ дозволяє визначити її не 
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тільки як систему послідовних економічних, екологічних та соціальних 

заходів, але і як сукупність етичних норм і цінностей компанії, що 

реалізуються в процесі взаємодії всіх зацікавлених у діяльності корпорації 

осіб, що дозволяють знизити нефінансові ризики, поліпшити ділову 

репутацію компанії, підвищити капіталізацію і конкурентоспроможність і, в 

кінцевому підсумку, забезпечують сталий розвиток бізнес-структур. 

 

 

3.3. Державно-приватне партнерство як механізм забезпечення 

конкурентних переваг промислових підприємств 

 

Еволюція практики господарювання більшості ринкових економік світу 

продемонструвала існування різних форм партнерства держави та 

приватного бізнесу у різноманітних галузях. Особливий інтерес до цієї 

практики спостерігається у пострадянських кранах, що скоріше є наслідком 

трансформаційного характеру розвитку національних економік та переходу 

від командно-адмінінстративної до ринкового типу господарювання. Це 

пояснюється багатьма прикладами успішного вирішення проблем не тільки у 

галузях інфраструктури (транспорті, житлово-комунальному господарстві, 

медицині, освіті тощо), а й в стратегічних сферах, що раніше перебували 

виключно у державній монополії (наприклад, військові та космічні розробки) 

[20].  

У західній практиці така взаємодія держави та приватного бізнесу 

отримала назву Public-Private Partnership (РРР), тобто державно-приватного 

партнерства [172].  

Державно-приватне партнерство (ДПП) – це достатньо тривала спільна 

діяльність публічного сектора (державних установ) і приватних підприємств, 

метою якої є досягнення ними спільної мети (наприклад, виконання проекту 

в сфері інфраструктури), хоча вони й прагнуть задовольнити свої власні 

інтереси [28].  
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Предметом державно-приватного партнерства є розвиток, 

використання та управління державною та комунальною (муніципальною) 

власністю. Слід зазначити, що сьогодні серед науковців не існує єдиного 

погляду на сутність державно-приватного партнерства. Так, одні спеціалісти 

розглядають ДПП як форму непрямої приватизації, насамперед, через те, що 

досвід країн з розвинутими ринковими відносинами часто свідчить про 

перерозподіл повноважень між державою та приватним бізнесом з передачею 

останньому широких повноважень, пов’язаних з володінням, експлуатацією, 

будівництвом та фінансуванням об’єктів суспільного значення. Інші науковці 

вбачають у ДПП особливу, повноцінну форму заміни приватизації державних 

об’єктів, яка дає змогу, з одного боку – реалізувати потенціал 

підприємницької ініціативи приватного капіталу, а з іншого – зберегти 

контрольні функції держави у суспільно значущих секторах економіки [99]. 

При цьому держава залишається власником об’єктів, залучаючи до 

вирішення багатьох завдань приватний капітал. Тобто у даному випадку 

державно-приватне партнерство розглядається виключно як форма 

оптимізації виконання та надання суспільству публічних благ.  

Незважаючи на різне бачення державно-приватного партнерства як у 

вітчизняній, так й зарубіжній практиці, все ж можна виокремити низку 

основних спільних рис у розумінні такого партнерства [99]:  

 модель взаємодії держави та приватного бізнесу передбачає об’єднання 

їхніх зусиль та ресурсів (у тому числі сильних сторін та переваг);  

 між учасниками партнерства обов’язково має місце розподіл ризиків;  

 метою створення партнерства є реалізація найбільш суспільно 

значущих проектів;  

 взаємодія держави та приватного бізнесу передбачає довгострокову 

основу;  

 предметом партнерства є розвиток, використання та управління 

державною та муніципальною власністю. 
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Враховуючи виявлені в даному дослідженні проблеми в управлінні ДП 

«Антонов», було зроблено висновок, що теперішня організаційна форма 

державного підприємства є низькоефективною. Раніше, генеральний 

директор ДП «Антонов» заявив: «Як держпідприємство, ми сьогодні маємо 

масу обмежень. Наприклад, ускладнена процедура створення спільних 

підприємств, певні національні закони ускладнюють ефективну кооперацію з 

виготовлення нових літаків. Це ставить нас не в однакові умови з 

конкурентами на світових ринках…» [57, c. 21]. Однак, приватизація ДП 

«Антонов» не вирішить проблеми, а інтеграція з іноземною компанією – 

складний процес, що потребує обґрунтування обмінних, розподільчих тощо 

аспектів діяльності та вибору відповідних партнерів. 

Доцільною видається трансформація наявної форми консолідації 

капіталу ДП «Антонов» у публічне акціонерне товариство «Антонов». Для 

цього потрібно перетворити державне, централізовано кероване 

підприємство в державно-приватну корпорацію з істотною часткою держави 

в управлінні капіталом (рис. 3.3).  

Рис. 3.3. Модель державно-приватного партнерства на основі 

корпоратизації ДП «Антонов».  

Джерело: адаптовано автором на основі [85]. 

 

На користь такого перетворення говорить те, що авіабудування вимагає 

значного фінансування, капіталовкладень, а в Україні наразі дефіцит 

бюджетних ресурсів для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, тому 

корпоратизація й передача частини корпоративних прав приватному 

інвестору розширить можливості залучення додаткових приватних 
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фінансових інвестицій. Прикладами світових авіабудівних корпорацій, в яких 

переважає державна частка власності, але при цьому існує й приватна, 

можуть слугувати російська ПАТ «Объединенная авиастроительная 

корпорация» (ОАК) (93,9% акцій знаходиться у державній власності) [92] та 

китайська авіапромислова корпорація AVIC (95% акцій – у державній 

власності) [93]. 

Загальна ідея інтегрувати українські авіабудівні підприємства галузі в 

єдину корпорацію з`явилася досить давно як реакція на загальносвітові 

тенденції об’єднання літакобудівних компаній [86].  

Світовий досвід доводить, що лідерами авіабудування, такими як: 

«Airbus», «Boeing», «Bombardier», «EADS», «Embrae», «General Electric», 

«Pratt & Whitney», «Snecma», стають інтегровані структури, що виконують 

весь комплекс робіт зі створення, серійного виробництва й забезпечення 

експлуатації відповідної продукції.  

Два провідних гравця на світовому авіаринку «Boeing» і «Airbus» 

співпрацюють із зовнішніми постачальниками комплектуючих, але основна 

частина робіт з остаточного збирання літаків здійснюється власними 

потужностями компаній. Цим же шляхом пішли й росіяни, які у 2006 р. 

створили Об`єднану авіабудівну корпорацію, у яку були включені найбільші 

авіабудівні підприємства Росії.  

На сьогодні ринок авіабудування є глобальним зростаючим ринком і 

характеризується жорсткою конкуренцією. Галузь масштабна, технологічно 

складна, існують великі ризики, пов'язані з масштабними інвестиціями в нові 

проекти і загостренням конкурентної боротьби на світовому ринку. 

Найскладніші технологічні завдання та високі витрати є причиною того, що 

лише невелика кількість країн працюють в авіабудівній галузі.  

Таким чином, на ринку виробників домінують кілька великих 

міжнародних компаній, які мають сильний вплив на ринок. Звичайно, такі 

технологічні та виробничі можливості були б недоступні без активної 

політичної та фінансової державної допомоги.  
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Державна підтримка країн лідерів галузі США та ЄС представлена 

такими механізмами: американці фінансують «Boeing» за допомогою 

сприятливого податкового режиму і регулярних державних замовлень з боку 

Пентагона та НАСА, а європейці діють напряму, вкладаючи ресурси у 

розвиток виробництва (європейці підкреслюють, що на відміну від непрямих 

субсидій прямі окупаються швидше).  

Одним з основних факторів успіху корпорації Airbus є механізм 

кооперації. Створений на основі французького законодавства, Airbus є не 

стільки корпорацією, скільки об'єднанням товариств з метою сприяння їх 

економічній діяльності. У власності консорціуму також бере участь держава. 

Статус такого об'єднання відіграє важливу роль у підвищенні довіри з боку 

клієнтів авіакомпаній. Особливо важливим у цьому випадку є солідарна 

відповідальність промислових партнерів, а також підтримка держави, що 

забезпечує потенційним споживачам максимальну надійність продукції.  

Керівництво американської компанії Boeing в даний час переглядає 

свою конкурентну стратегію, приділяючи увагу відповідності характеристик 

продукції, пропонованої компанією, вимогам ринку, виходячи з необхідності 

впровадження нових технологій у виробництво своїх літаків. Компанія 

концентрує зусилля на високоприбуткових видах діяльності, таких як 

інтегровані системи та системне проектування, скорочуючи при цьому обсяг 

проектних робіт. Також Boeing розширює співпрацю з іноземними 

постачальниками устаткування, деталей і навіть послуг інжинірингу. 

Стратегія Boeing полягає в тому, щоб зберігаючи проект, передати більшу 

частину робіт субпідрядникам, а самій здійснювати лише остаточну зборку 

літаків. Така стратегія застосовується з метою зниження рівня виробничих і 

супутніх витрат, розподілення ризиків, пов'язаних з новими програмами 

будівництва літаків. Щоб зберегти свою ринкову частку, компанія Boeing все 

активніше укладає міжнародні аутсорсингові угоди, переводячи частину 

виробничих робіт безпосередньо в країни, які є покупцями літаків.  
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У цілому основою стратегій розвитку провідних світових виробників 

цивільних повітряних суден є постійне технологічне вдосконалення їхньої 

продукції і зниження експлуатаційних витрат пропонованих моделей літаків, 

включаючи витрату палива і витрати на ремонт і технічне обслуговування, а 

також розвиток довгострокових відносин з авіакомпаніями шляхом надання 

їм всебічної підтримки в експлуатації, модернізації та оновленні парку 

літаків.  

Безумовно одним з основних інструментів державної підтримки 

авіабудування є державні замовлення. Крім того, дієвим механізмом 

підтримки галузі є фінансування придбання літаків. Наприклад, у Бразилії 

лізингові компанії (через систему страхових агентств і національних банків 

розвитку) можуть передавати покупцям літаки під 2-3% річних. Завдяки 

цьому бразильський «Embraier» за два десятиліття закріпився у ТОП-5 

найбільших світових виробників. 

Отже, у вітчизняній моделі корпоративного управління, де держава є 

активним власником при вирішенні питання ефективності управління 

державними корпоративними правами вона повинна ставити наступні цілі 

[16, c. 74-75]: 

 отримувати вигоди від ефективного управління корпоративними 

правами, стимулювати інвестиційні шляхи розвитку державного 

корпоративного сектору економіки; 

 проводити управління корпоративним сектором у рамках реалізації 

переважно соціальних функцій держави, підвищити роль 

господарських товариств з державною часткою у вирішенні нагальних 

соціальних потреб; 

 забезпечити стабільність та передбачуваність управління державними 

корпоративними правами, для цього запровадити системний підхід до 

управління державними корпоративними правами, який би 

забезпечував підвищення ефективності використання державного 

майна при управлінні державними корпоративними правами, що в 
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свою чергу повинно призвести до суттєвого збільшення бюджетних 

надходжень та захисту прав держави як власника корпоративних прав. 

Нині господарські товариства з часткою держави у статутному фонді 

потребують системного підходу до управління результативністю та 

ефективністю своєї діяльності, адже на сьогодні діяльність з управління 

державними підприємствами загалом є низькоефективною, що в сукупності з 

низьким рівнем прозорості їх операційної діяльності створює додатковий 

тиск на державний бюджет. Саме такі висновки закріплені в Розпорядженні 

Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. Стратегії підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки [6].  

Більше того, у даному документі закріплено, що основною причиною 

низької ефективності діяльності суб’єктів господарювання є недостатньо 

розвинута система корпоративного управління, тоді як ДП «Антонов» є серед 

переліку суб’єктів господарювання, де держава є найбільшим власником. 

Враховуючи нижчу, порівняно з публічними акціонерними 

товариствами авіабудівної галузі, ефективність фінансово-господарської 

діяльності, а також відсутність затвердженої на рівні держави стратегії 

розвитку підприємства; низьку активність діяльності, що спрямувалась би на 

технологічну модернізацію; застарілу матеріально-технічну базу; обмежені 

жорсткою централізованою структурою управління можливості залучення 

фінансових ресурсів для здійснення поточної діяльності, пропонуємо 

проаналізувати вигоди від державно-приватного партнерства та можливої 

корпоратизації ДП «Антонов» зі збереженням істотної участі держави в 

управлінні капіталом  (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Напрями вдосконалення державно-приватного партнерства в 

результаті корпоратизації ДП «Антонов» (на прикладі авіабудівної галузі) 

Джерело: складено автором. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ: 

 позиції держави в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності; 

 міждержавні програми розвитку, реалізація міжурядових договорів; 

 кон’юнктура світових ринків. 

МІКРОРІВЕНЬ (ПАТ «АНТОНОВ»): 

 залучення іноземних фахівців у наглядові ради зі збереженням 

незалежних директорів; 

 визначення місії та цілей корпорації; 

 перепідготовка кадрів, гнучка система мотивації персоналу; 

 інвестиції в технології; 

 вдосконалення корпоративної соціальної відповідальності; 

 розробка інвестиційної стратегії, залучення фінансових ресурсів. 

МЕЗОРІВЕНЬ (АВІАБУДІВНА ГАЛУЗЬ): 

 розробка та затвердження стратегії розвитку галузі; 

 характер участі держави в управлінні господарськими 

товариствами з часткою держави в статутному фонді; 

 вдосконалення механізмів контролю держави через інститут 

наглядової ради; 

 реалізації програми приватизації: корпоратизація ДК «Антонов». 

МАКРОРІВЕНЬ: 

 розвиток інституційно-правового поля: прозорість 

приватизаційних процесів, захист прав власності; 

 розвиток фондового ринку; 

 непряма державна підтримка, фіскальні стимули; 

 покращення інвестиційного клімату. 
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На мікрорівні економічної системи України отримуємо ПАТ 

«Антонов», що передбачає формування ефективної системи корпоративного 

управління із використанням успішного досвіду міжнародних підприємств, 

насамперед авіабудівної галузі, а саме: 

 залучення іноземних фахівців з успішним досвідом управління 

підприємствами авіабудування (чи окремими проектами) у наглядові 

ради зі збереженням незалежних директорів; 

 визначення місії та цілей підприємства, затвердження їх на загальних 

зборах акціонерів; 

 перепідготовка персоналу та запровадження гнучкої системи мотивації 

спеціалістів різних рівнів; 

 залучення інвестицій в науково-дослідні розробки; 

 вдосконалення корпоративної соціальної відповідальності, що сприяє 

формуванню позитивного іміджу підприємства для потенційних 

інвесторів; 

 розробка інвестиційної стратегії, що передбачає безперебійне 

фінансування проектів корпорації. 

На мезорівні економічної системи України необхідним є стимулювання 

розвитку вітчизняної авіабудівної галузі, а саме: 

 розробка та затвердження стратегії розвитку вітчизняної авіабудівної 

галузі органами центральної виконавчої влади, з урахуванням 

стратегічного характеру даної галузі; 

 закріплення на законодавчому рівні характеру участі держави в 

управлінні господарськими товариствами з часткою держави в 

статутному фонді; 

 вдосконалення механізмів контролю держави через інститут наглядової 

ради – закріплення частки членів наглядової ради, що делегуються 

державою; 

 контроль за реалізацією програми приватизації – корпоратизація ДП 

«Антонов». 
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Макрорівень економічної системи України має відповідати 

міжнародним  принципам та стандартам забезпечення розвитку всіх галузей 

економіки, насамперед: 

 розвиток інституційно-правового поля: прозорість приватизаційних 

процесів, захист прав власності; 

 розвиток фондового ринку; 

 непряма державна підтримка, фіскальні стимули та прозора бюджетна 

політика; 

 покращення інвестиційного клімату, гарантування державою прав 

інвесторів у стратегічно важливі галузі економіки України. 

Всі вищезазначені заходи сприятимуть виходу вітчизняних 

підприємств авіабудівної галузі на глобальний рівень, що автоматично 

покращить позиції держави в міжнародних рейтингах 

конкурентоспроможності, відкриє можливості долучитися до міждержавних 

програм розвитку та успішної реалізації міжурядових договорів, 

міжнаціональних проектів тощо. 
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Висновки до розділу 3 

Виокремлено суттєві та найбільш ефективні аспекти розвитку 

корпоративного управління: захист прав акціонерів, запрошення зарубіжних 

спеціалістів на керівні посади, забезпечення прозорого функціоналу 

наглядової ради та ради директорів, ризик-менеджменту з метою більш 

гнучкого реагування на виклики й загрози зовнішнього середовища 

конкретного підприємства тощо. Доведено, що ефективне державне 

регулювання сприятиме ефективній реалізації корпоративної стратегії 

сталого розвитку підприємств авіабудування. 

У дослідженні виокремлено ключові напрями вдосконалення систем 

корпоративного управління на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності у вигляді системи послідовних економічних, екологічних та 

соціальних заходів, сукупності етичних норм і цінностей компанії, що 

реалізуються в процесі взаємодії всіх зацікавлених у діяльності корпорації 

осіб та дозволяють знизити нефінансові ризики, поліпшити ділову репутацію 

компанії, підвищити капіталізацію і конкурентоспроможність і, в кінцевому 

підсумку, забезпечують сталий розвиток бізнес-структур. 

Обгрунтовано необхідність реорганізації ДП «Антонов», 

корпоратизацію підприємства зі збереженням участі держави в управлінні. 

При цьому, необхідною є розробка стратегії розвитку авіабудівної галузі, 

місця й ролі конкретних підприємств, забезпечення міжурядових 

домовленостей та поліпшенню інвестиційного клімату на рівні галузі й 

держави – всі ці фактори сприятимуть підвищенню ефективності 

корпоративного управління в сучасних умовах розвитку економіки й 

утвердженню національної моделі корпоративного управління. 

Праці автора, в яких відображено результати досліджень по розділу: 

[106; 107; 111; 112; 113; 117; 121].
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління з 

метою забезпечення конкурентних переваг промислових підприємств на 

прикладі дослідження підприємств авіабудування України. Сформульовано 

наступні висновки, які відображають вирішення основних завдань 

дисертаційної роботи відповідно до поставленої мети: 

1. Роль корпоративного управління в забезпеченні конкурентних переваг 

підприємств обумовлюється необхідністю врахування впливу зовнішнього 

конкурентного середовища підприємства корпоративного типу та міри 

структурних корпоративних зрушень, адаптацій і трансформацій у бік 

імплементації міжнародних стандартів корпоративного управління, що 

одночасно проявляється у вигляді зростання ринкової вартості та/або 

ринкової капіталізації у процесі узгодження впливу зацікавлених осіб на 

функціонування підприємства з метою забезпечення його довгострокового 

сталого розвитку та підвищення рівня корпоративної соціальної 

відповідальності. 

2. Формування інтегрованої моделі корпоративного управління в Україні 

має враховувати особливості еволюції існуючих моделей корпоративного 

управління (англо-американської, німецької, японської, а у менш розвинених 

економіках – перехідної, в т.ч. числі сімейної), які в умовах посилення 

конкуренції характеризувались перетворенням форм і методів 

корпоративного управління; реформуванням системи корпоративного 

управління з урахуванням вимог домінуючої його моделі в умовах 

глобалізації та власних інтересів акціонерів, акціонерних товариств та 

держави, а також інших зацікавлених осіб; переорієнтацією акціонерних 

товариств на реалізацію заходів корпоративної соціальної відповідальності.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 179 

3. Виділення якісних (порівняльний метод і оцінка ризиків) і кількісних 

методів (аналіз господарської діяльності, фінансового стану та ринкова 

вартість) оцінки ефективності корпоративного управління дозволило 

розробити теоретичні підходи до оцінювання ефективності корпоративного 

управління з метою забезпечення конкурентних переваг підприємств та 

екстрапольовано їх на економічні системи, що розвиваються. Запропоновано 

використання індексу якості корпоративного управління, розрахунок якого 

передбачає врахування трьох ключових параметрів – ринкову ціну акції, 

кількість випущених акцій і частку акцій у власності стратегічних власників 

та припущення щодо справедливої вартості цінного паперу – це вартість, що 

складається на ринку. 

4. Основні соціально-економічні передумови розвитку системи 

корпоративного управління на підприємствах авіабудування України в 

умовах впливу світової фінансово-економічної кризи та посилення 

конкуренції в глобальному економічному просторі є: неефективна система 

визначення пріоритетів у розвитку підприємств (недостатнє врахування 

кращого світового досвіду формування системи корпоративного управління); 

недосконалість алгоритму визначення перспективних потреб у літаках 

певних моделей (диверсифікація ринків збуту); тривала підготовка до 

серійного випуску моделей літаків, що спричинене застарілістю матеріально-

технічної бази; відсутністю інвестиційних ресурсів для активізації 

інноваційної діяльності; низькою ефективністю управлінських рішень, 

насамперед на державних підприємствах; низькою прозорістю економічної та 

фінансової діяльності більшості підприємств авіаційної галузі. 

5. Система корпоративного управління ПАТ «Мотор Січ», як публічного 

акціонерного товариства, є ефективнішою в порівнянні з підходами до 

управління ДП «Антонов», що обумовлюються залежністю від політико-

економічних аспектів розвитку держави як єдиного власника, відсутності 

можливості диференціації ринків збуту та залучення додаткових фінансових 

ресурсів. Це, зокрема, призводить до збільшення технологічної відсталості й 
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зниження інноваційної активності підприємств. Визначено, що 

централізована структура управління зі значним контролем центральних 

органів управління держави значно звужує можливості розвитку 

підприємства в сучасних умовах. 

6. Економіко-математична модель на основі кореляційно-регресійного 

аналізу вітчизняних публічних акціонерних товариств дозволила виявити 

елементи ефективного корпоративного управління, що позитивно впливає на 

ринкову вартість акціонерного товариства. Зокрема, система корпоративного 

управління ПАТ «Мотор Січ» є класичною та такою, що відповідає сучасним 

стандартам управління корпоративними структурами. Досвід формування 

системи корпоративного управління ПАТ «Мотор Січ» може бути 

використаний у процесі корпоративної реорганізації ДП «Антонов» та інших 

державних підприємств авіабудівної галузі України. 

7. Сталий розвиток підприємств авіабудування забезпечується 

гармонійним поєднанням економічної, соціальної та екологічної сфер у 

процесі господарювання та має обумовлюватися дерегуляцією їх 

господарської діяльності та забезпеченням самоактивації, диверсифікації  і 

можливостей варіації власних корпоративних структур та моделей (систем) 

корпоративного управління з метою підвищення їх гнучкості та врахування 

кращої корпоративної практики  і вимог до біржових котирувань цінних 

паперів світових авіавиробників.  

8. Вдосконалення системи корпоративного управління на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності має обумовлюватись 

використанням критеріїв оцінювання діяльності підприємства у сфері 

сталого розвитку, використовуючи комплексну систему показників 

економічної ефективності, впливу на навколишнє середовище та формування 

належного соціального ефекту, на основі врахування інтересів зацікавлених 

осіб.  

9. Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 

авіабудівної галузі України необхідним є розвиток державно-приватного 
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партнерства за рахунок корпоратизації державних підприємств авіабудування 

(на прикладі ДП «Антонов») та трансформації наявної форми капіталу і 

формування публічних акціонерних компаній з урахуванням забезпечення 

конкурентних переваг на основі прямого субсидіювання та державних 

замовлень у період несприятливої кон’юнктури світового ринку 

авіапродукції.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Наукові підходи до визначення сутності поняття «корпоративне управління» 

Автор Визначення категорії «корпоративне управління» 

ОЕСР Це система управління і контролю над компанією. Структури 

корпоративного управління визначають розподіл прав і обов'язків 

між різними учасниками корпоративних відносин, такими як рада 

директорів, менеджмент, акціонери та інші зацікавлені особи, і 

встановлюють правила і процедури для прийняття корпоративних 

рішень. 

П. Кочран, С. Вартік Це захисний механізм, що охоплює багато аспектів, які 

стосуються концепцій, теорій і практики рад директорів. Це 

галузь, що концентрується на взаєминах між радою директорів, 

акціонерами, вищим менеджментом, регуляторами, аудиторами й 

іншими стейкхолдерами. 

Р. Монкс, Н. Міноу Це стосунки між різними учасниками у визначенні напрямів 

розвитку і діяльності корпорації. За цим визначенням до групи 

учасників віднесено акціонерів, менеджерів, членів ради 

директорів, працівників, покупців, постачальників, кредиторів й 

інші зацікавлені групи. 

Міжнародна 

фінансова 

корпорація (МФК - 

IFC) 

Це система виборних та призначених органів, які управляють 

діяльністю відкритих акціонерних товариств, що відображає 

баланс інтересів власників і спрямоване на забезпечення 

максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності 

відкритого акціонерного товариства в межах норм чинного 

законодавства. 

Л. Довгань, 

В. Пастухова, 

Л. Савчук 

Це управління організаційно правовим полем бізнесу, 

оптимізацією організаційних структур, побудова внутрішньо  та 

міжфірмових відносин компанії відповідно до прийнятих цілей. 

А. Шлайфер, 

Р. Вішни 

Це засоби, за допомогою яких учасники господарського процесу, 

що надають фінансові ресурси корпорації, забезпечують прибуток 

на належні їм  вкладання. 

І.І. Мазур, 

В.Д. Шапіро, 

Н.Г. Ольдерогге 

Це професійно здійснюване керівництво діяльністю корпорації в 

ринкових умовах, спрямоване на досягнення цілей й одержання 

прибутку шляхом раціонального використання ресурсів. 

С.А. Масютін Це сучасний, прогресивний вид управлінської діяльності в рамках 

господарюючої системи, що характеризується наявністю 

корпоративної стратегії, корпоративного стиля роботи менеджерів 

всіх рівнів, корпоративної культури, фінансової й інформаційної 

відкритості, системи захисту прав акціонерів й власників інших 

цінних паперів. 

А.Е. Воронкова Це можна розуміти корпоративне управління або з погляду 

внутрішньої архітектури акціонерного товариства, тобто 

розглядати взаємовідносини між ключовими учасниками 

корпоративних відносин, або з погляду зовнішніх відносин, тобто 

відносин, у які корпорація вступає із зовнішнім світом. 

В.А. Євтушевський, 

К.В. Ковальська 

Це система організаційно-правових, економічних і фінансових 

взаємовідносин усіх учасників акціонерного товариства, що 
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Автор Визначення категорії «корпоративне управління» 

встановлює механізми, способи взаємодії зацікавлених сторін, за 

допомогою яких вони представляють в товаристві свої інтереси і 

взаємодіють з ним та між собою. 

О. С. Поважний Це спосіб впливу на систему взаємовідносин між органами 

управління безпосередньо виробництвом, інвесторами, трудовим 

колективом й державою, що регламентується законодавчими й 

нормативними актами, внутрішніми нормативними документами й 

положеннями в цілях підвищення ефективності господарювання-

отримання прибутку. 

Л. Лазебник, 

В. Менделеєва 

Це система взаємовідносин між власниками і топ-менеджерами, а 

також іншими особами (державою, кредиторами тощо). 

Джерело: складено автором на основі [48; 53; 69; 71; 74; 77; 98; 180; 

188]. 

Додаток Б 

Наукові погляди на зміст та особливості вітчизняної моделі 

корпоративного управління 

Автор 
Зміст та особливості вітчизняної моделі корпоративного 

управління 

Баюра Д. 

 

 впровадження у практику акціонерних відносин міжнародних 

стандартів та принципів корпоративного управління;  

 удосконалення корпоративного законодавства, ухвалення Кодексу 

корпоративного управління;  

 впровадження внутрішніх систем корпоративного управління;  

 удосконалення організаційно-управлінської структури акціонерних 

товариств;  

 формування системи корпоративного контролю.  

Мендрул О. 

 

 значна частка держави в акціонерному капіталі та її переважне право 

на управління, в тому числі некорпоративними методами;  

 недостатня розвиненість вартісного мислення у керуючих та в 

акціонерів – фізичних осіб;  

 велика розпорошеність акціонерних капіталів між громадянами країни, 

які несвідомо стали власниками і, поряд з цим, високий рівень 

концентрації власності у промислово-фінансових групах;  

 перманентний процес перерозподілу власності в середині корпорації і 

забезпечення його потрібними механізмами;  

 специфічна мотивація інсайдерів на використання грошових потоків і 

факторів виробництва для особистого забезпечення всупереч інтересам 

акціонерів;  

 слабкий вплив традиційних зовнішніх механізмів контролю – аудитом, 
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Автор 
Зміст та особливості вітчизняної моделі корпоративного 

управління 

банками, ринком цінних паперів, банкрутством;  

 інформаційна закритість корпорацій;  

 неповне охоплення акціонерних товариств корпоративним 

управлінням;  

 значна кількість підприємств використовує відповідні процедури 

формально.  

Мороз О. 

 

 національна модель корпоративного управління має загальні риси, як 

англо-американської (розпорошеність акціонерного капіталу, 

трирівневе управління товариством (загальні збори, спостережна рада, 

правління), важлива роль ТОП-менеджера), японської (ключовими 

учасниками є фінансово-промислові групи та банки, управління 

здійснюється афілійованими особами, держава діючий акціонер, 

незалежне регулювання ринку державними органами є неефективним, 

відсутність серйозного впливу індивідуальних інвесторів на справи 

корпорації, трирівневе управління товариством (загальні збори, 

спостережна рада, правління), незначний розвиток фондового ринку) 

та німецької (незначний розвиток фондового ринку) моделей.  

Суржик В. 

 

 створення умов для працездатності, незалежності і відповідальності 

наглядової ради (стратегічне управління AT, ефективний контроль з 

боку наглядової ради, підвищення відповідальності перед 

акціонерами);  

 розмежування повноважень органів управління (чіткий розподіл 

функцій і обов'язків між органами корпоративного управління);  

 врахування законних інтересів соціально-економічних груп 

(працівників, кредиторів, споживачів, постачальників і органів влади);  

 розкриття інформації (забезпечення своєчасного і повного розкриття 

інформації з усіх важливих питань стосовно AT);  

 захист прав та інтересів акціонерів (визначення обсягу корпоративних 

прав акціонерів та механізмів їх захисту).  

Супрун Н.  

 

 відповідно до українського законодавства наглядова рада підприємства 

здійснює управлінські і контролюючі функції, що притаманно 

німецькій та японській моделям корпоративного управління.  

Уманців Ю. 

 

 українська модель корпоративного управління перебуває у стадії 

формування і є перехідною конструкцією, в якій формально 

представлено елементи різних моделей;  

 відносно розпорошена власність, що є ознакою аутсайдерської моделі;  

 існування низьколіквідного ринку цінних паперів та нерозвиненої 

фондової інфраструктури є стримувальним чинником становлення 

корпоративного управління як системи реалізації прав акціонерів;  

 тенденції до зростання концентрації власності, становлення елементів 

інсайдерського контролю, впровадження схем перехресного володіння 

акціями та формування складних корпоративних структур різного типу 
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Автор 
Зміст та особливості вітчизняної моделі корпоративного 

управління 

(притаманні інсайдерським моделям);  

 недостатньо дієва система моніторингу діяльності менеджерів.  

Чихачова Ю. 

 

 основними чинниками, які визначають національну модель 

корпоративного управління, є: особливості проведення приватизації, 

законодавча регламентація процесів управління, рівень розвитку 

фондового ринку, рівень участі держави в корпоративному управлінні;  

 особливості моделі корпоративного управління в Україні передусім 

пов’язані з метою проведення приватизації. На початкових етапах ця 

мета полягала у структуруванні всього виробничого сектору (було 

визначено, які підприємства слід було залишати у державній власності, 

які приватизувати повністю, а в яких зберегти за державою можливість 

корпоративної участі у підприємницькій діяльності).  

Джерело: складено автором на основі [17; 78; 81; 132; 133; 149]. 

 

Додаток В 

Виявлені невідповідності управління ДП «Антонов» принципам ОЕСР щодо 

корпоративного управління державними компаніями 

Проаналізовані принципи Особливості управління ДП «Антонов» 

Органи державної влади мають 

прагнути до спрощення та 

уніфікації практики діяльності 

державних підприємств та їх 

організаційно-правової форми 

З точки зору операційної діяльності компанії, 

структура унітарного підприємства, з її фокусом на 

управлінні майном, є перешкодою на шляху 

диверсифікації або поширення діяльності на нові 

сектори та/чи географічні регіони. Можливо, ці 

обмеження є навмисними, наприклад, з метою 

запобігти невірному використанню державних коштів, 

або контролювати державне підприємство в сфері 

використання чутливих технологій, але вони також 

суттєво обмежують спроможність ДП «Антонов» 

динамічно реагувати на зміни в бізнес середовищі. 

Радам директорів/правлінням 

державних підприємств слід 

здійснювати функції 

моніторингу управління і 

стратегічного скерування, 

згідно завдань, поставлених 

урядом і органом-

представником власника 

У випадку ДП «Антонов» відсутність Правління/Ради 

директорів означає, що менеджмент сконцентрований 

в руках Генерального директора, та Правління, склад 

якого він і визначає. Поки орган-представник власника 

виконує моніторинг діяльності Генерального 

директора, нема жодного процесу в межах компанії, 

результатом якого стало би стратегічне скерування 

Генерального директора. Наслідком концентрації 

функції управління в руках Генерального директора є 

послідовне підсилення нагляду і рівня втручання 
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Проаналізовані принципи Особливості управління ДП «Антонов» 

Міністерств і представника власника у справи ДП 

«Антонов». Безпосередній рівень нагляду, що зазвичай 

виконується Правлінням/Радою директорів, 

відноситься до функції нагляду з боку представника 

власника. На практиці це означає, що всі важливі 

ділові й оперативні рішення виносяться через 

відповідних контролюючих менеджерів органу-

представника власника. 

Правові та регуляторні засади 

мають забезпечувати достатню 

гнучкість коригувань в 

структурі капіталу державного 

підприємства, коли це 

необхідно для досягнення цілей 

компанії 

Корпоративна структура ДП «Антонов» істотно 

обмежує фінансову спроможність підприємства через 

специфічний підхід до власності стосовно основних 

активів унітарних підприємств. Як державне 

підприємство, ДП «Антонов» не володіє часткою 

акціонерного капіталу і не має права власності на свої 

базові активи. Існує обмежена можливість 

реструктуризації капіталу ДП «Антонов» через 

механізм акціонерного капіталу, передачі у власність 

додаткових активів. Що стосується фінансування з 

використанням боргових інструментів, для будь-якого 

зовнішнього запозичення ДП «Антонов», (як й інші 

державні підприємства в Україні), повинен отримати 

дозвіл від органів державного управління (від 

представника власника та від Міністерства фінансів). 

Державні підприємства не 

мають бути звільнені від 

правозастосування загальних 

законів і регулювання. 

Зацікавлені сторони, включно з 

конкурентами, повинні мати 

доступ до ефективної правової 

допомоги та неупередженого 

рішення, коли вони вважають, 

що їх права були порушені 

Звільнення ДП «Антонов» (як унітарного 

підприємства) від процедур визнання 

неплатоспроможним і банкрутства створює істотне 

сприйняття кредитного ризику, що асоціюється із 

процедурами стягнення боргів компанії, коли, 

ймовірно, що в реальних умовах у випадку 

фінансового шоку за компанією стояла би держава. Як 

приклад, у 2009 р. Київський Серійний Завод випустив 

гарантовані державою облігації (пізніше стали 

вважатися облігаціями Антонова, коли він об'єднався з 

Київським Серійним заводом) майже на 600 млн. грн., 

або 75 млн. дол. США). Їх використовували на виплати 

прострочених кредиторських заборгованостей перед 

банками і на будівництво нових літаків. 

Будь-які зобов'язання та 

функції, виконання яких 

вимагається від державного 

підприємства стосовно надання 

суспільних послуг поза 

рамками загальноприйнятої 

Відбувається ряд фінансових трансфертів між ДП 

«Антонов» і державою, які відображають конкуруючі 

завдання держави. Структура цих трансфертів не є 

прозорою, справедливою або ефективною, можливо, 

через відображення конкуруючих цілей: стратегічний 

характер діяльності ДП «Антонов» передбачає 
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Проаналізовані принципи Особливості управління ДП «Антонов» 

норми, має бути чітко виписані 

в законодавстві, а пов'язані з 

цим витрати потрібно 

відшкодувати в прозорий спосіб 

користування програмами підтримки для 

стимулювання досліджень і розвитку та виробництва 

літаків. А як прибуткове підприємство, ДП «Антонов» 

має платити дивіденди. 

Держава не має бути залученою 

до поточного управління ДП і 

має надати їм повну операційну 

автономію в досягненні їх 

визначених цілей 

Найбільший проблема в корпоративному державному 

управлінні, з якою стикаються державні підприємства 

і, зокрема, ДП «Антонов», – рівень свободи приймати 

рішення в сфері свого функціонування. Згідно 

обговорення з Державним агентством з управління 

державними корпоративними правами та майном, воно 

значною мірою залучено в операціях ДП «Антонов», 

хоча чітко підкреслило, що його управлінські функції 

обмежені наданням рекомендацій: зрозуміло, що за 

законом Агентство не може безпосередньо втручатися 

в діяльність ДП «Антонов». 

Державні підприємства мають 

підлягати такому ж високого 

рівня якості бухгалтерському 

обліку і стандартам аудиту, як 

компанії, чиї акції зареєстровані 

на фондовій біржі. Великі або 

зареєстровані на біржі державні 

підприємства повинні 

розкривати фінансову і не 

фінансову інформацію згідно 

високої якості визнаних 

міжнародних стандартів 

У фінансовій звітності, яку подає ДП «Антонов», 

розкриття інформації є менш детальним, ніж 

очікується згідно МСФЗ. Наприклад, деталі трансакцій 

пов'язаних сторін не розкриті, а, (враховуючи 

занепокоєння відносно спільних підприємств і втрати 

активів), детальніше і ретельніше розкриття інформації 

потрібно вважати вимогою критичного рівня, для того, 

щоб власники і регуляторні органи ДП «Антонов» 

виконували цю вимогу на кращому рівні 

корпоративної гнучкості. 

Державні підприємства мають 

розробити ефективні процедури 

внутрішнього аудиту та 

створити структуру 

внутрішнього аудиту 

Спроможність ДП «Антонов» мати ефективну систему 

внутрішнього аудиту значно обмежена відсутністю 

Ради директорів. У фінансовій звітності ДП 

«Антонов», – у висновку аудитора, – зазначено, що 

система внутрішнього контролю існує, але відсутній 

висновок щодо її ефективності.  

 

Державні підприємства повинні 

розкривати інформацію про ... 

будь-які матеріальні чинники 

ризику та заходи управління 

такими ризиками 

Джерело: складено автором на основі [94; 181]. 
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Додаток Д 

Фінансова звітність ДК «Антонов»: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 921217 904319 0 

первісна вартість 1001 991618 994306 0 

накопичена амортизація 1002 70401 89987 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 110022 62006 0 

Основні засоби: 1010 1601612 1466162 0 

первісна вартість 1011 4566169 4632801 0 

знос 1012 2964557 3166639 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 946 925 0 

первісна вартість 1016 1208 1208 0 

знос 1017 262 283 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 722 970 0 

первісна вартість 1021 722 970 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 4372 4368 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 96 69 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 13806 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 17935 33691 0 

Усього за розділом I 1095 2656922 2486316 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2347960 2064681 0 

Виробничі запаси 1101 746433 722345 0 

Незавершене виробництво 1102 1591382 1333748 0 
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Готова продукція 1103 5811 4203 0 

Товари 1104 4334 4385 0 

Поточні біологічні активи 1110 2367 1722 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1125 91493 59089 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

196872 

 

289665 

 

0 

з бюджетом 1135 189668 166898 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 161802 94418 0 

з нарахованих доходів 1140 2366 3013 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 105740 204968 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 59481 172683 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 577247 460978 0 

Готівка 1166 721 1192 0 

Рахунки в банках 1167 576526 459786 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 1041 789 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 148414 156829 0 

Усього за розділом II 1195 3722649 3581315 0 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 6379571 6067631 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1996497 1996497 0 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1160190 1156749 0 

Додатковий капітал 1410 617575 587642 0 
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Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 69888 73228 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31197 31197 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 3875347 3845313 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 11809 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 37973 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 959211 279220 0 

Довгострокові забезпечення 1520 29457 33287 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 241650 186580 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок 

звітного періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1280100 499087 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 3166 2083 0 

за товари, роботи, послуги 1615 108879 53053 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 718 5162 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 14598 13970 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 37117 37285 0 

за одержаними авансами 1635 845211 684674 0 
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за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 290 56255 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 82160 88442 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 26267 40435 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 105718 741872 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1224124 1723231 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 6379571 6067631 0 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3347644 3268638 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 3004335 ) ( 2840032 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

343309 

 

428606 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 

резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 510021 149368 
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Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 101795 ) ( 97062 ) 

Витрати на збут 2150 ( 73394 ) ( 117449 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 562545 ) ( 211978 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

115596 

 

151485 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 15955 5053 

Інші доходи 2240 43410 4292 

Дохід від благодійної допомоги 2241 168 142 

Фінансові витрати 2250 ( 33767 ) ( 70237 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 20949 ) ( 1379 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

120245 

 

89214 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 80950 50168 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

39295 

 

39046 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 7 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 58 779 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 58 786 
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Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 58 786 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 39353 39832 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1724784 1765296 

Витрати на оплату праці 2505 838454 839011 

Відрахування на соціальні заходи 2510 309034 308007 

Амортизація 2515 235426 267883 

Інші операційні витрати 2520 123358 138836 

Разом 2550 3231056 3319033 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Джерело: складено автором на основі [94]. 
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Додаток Е 

Фінансова звітність ПАТ «Мотор Січ» 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 
 

Актив 
Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1153 1949 0 

первісна вартість 1001 1750 2448 0 

накопичена амортизація 1002 597 499 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 4530683 5220418 0 

первісна вартість 1011 6217061 7468398 0 

знос 1012 1686378 2247980 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 30797 29136 0 

первісна вартість 1016 34015 34015 0 

знос 1017 3218 4879 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 

 

303897 

 

49442 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 8848 32290 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17018 8986 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 736 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 4892396 5342957 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 5491212 7224122 0 

Виробничі запаси 1101 1513502 2030373 0 

Незавершене виробництво 1102 3662841 4741669 0 

Готова продукція 1103 306945 439854 0 

Товари 1104 7924 12226 0 

Поточні біологічні активи 1110 209 139 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 444 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 454282 893798 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

531456 

 

1123363 

 

0 

з бюджетом 1135 244103 297871 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 19646 6732 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 113674 107073 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 916327 551005 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 457258 950503 0 

Готівка 1166 250 11628 0 
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Рахунки в банках 1167 430834 592524 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 84568 78049 0 

Усього за розділом II 1195 8293089 11226367 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 954 10130 0 

Баланс 1300 13186439 16579454 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 280529 280529 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 7647 7761 0 

Додатковий капітал 1410 500016 541524 0 

Емісійний дохід 1411 408077 408578 0 

Накопичені курсові різниці 1412 1276 51337 0 

Резервний капітал 1415 73982 71184 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8361515 9887100 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 29856 ) ( 14670 ) ( 0 ) 
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Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 44588 -10999 0 

Усього за розділом I 1495 9238421 10762429 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 75265 33256 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 176761 171290 0 

Довгострокові кредити банків 1510 41359 23148 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 47615 29168 0 

Довгострокові забезпечення 1520 75446 71733 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 983656 1500909 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного 

періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок 

звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1400102 1829504 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 440015 494668 0 

Векселі видані 1605 4903 367 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 50217 86950 0 
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за товари, роботи, послуги 1615 279907 592548 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 13246 15481 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 1455 566 0 

за розрахунками зі страхування 1625 34122 38854 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 57996 78133 0 

за одержаними авансами 1635 1560788 2580029 0 

за розрахунками з учасниками 1640 39020 49768 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 35137 33218 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 1031 1326 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 31534 16179 0 

Усього за розділом IІІ 1695 2547916 3987521 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 13186439 16579454 0 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 10730122 8583924 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
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Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 5514991 ) ( 4974227 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 5215131 3609697 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 

резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 7550857 5664497 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 774110 ) ( 657976 ) 

Витрати на збут 2150 ( 565950 ) ( 446726 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7781602 ) ( 5978638 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 

2190 3644326 2190854 
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збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 2892 4257 

Інші фінансові доходи 2220 15749 9572 

Інші доходи 2240 181248 92620 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 70923 ) ( 31898 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 619 ) ( 2827 ) 

Інші витрати 2270 ( 1465816 ) ( 199029 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування:  
прибуток 

2290 2306857 2063549 

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -746490 -744358 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат:  

прибуток 
2350 1560367 1319191 

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3726 10051 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 35175 -434 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 12 53 

Інший сукупний дохід 2445 -9400 119328 
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Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 29513 128998 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 -1268 23288 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 28245 105710 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 

2460) 
2465 1588612 1424901 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 

 

2470 

 

1561450 

 

1324005 

неконтрольованій частці 2475 -1083 -4814 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 

 

2480 

 

1604295 

 

1426377 

неконтрольованій частці 2485 -15683 -1476 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Матеріальні затрати 2500 4486747 4323006 

Витрати на оплату праці 2505 1378749 1238935 

Відрахування на соціальні заходи 2510 495925 445817 

Амортизація 2515 559064 475336 

Інші операційні витрати 2520 8704217 6730657 

Разом 2550 15624702 13213751 

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2077990 2077990 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2077990 2077990 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 750.9 634.84 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 750.9 634.84 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 24 12 

Джерело: складено автором на основі [91]. 
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Додаток Ж 

Динаміка рейтингу корпоративної ефективності «Concorde Capital» та його складові 

№ 
Назва акціонерного 

товариства 

Скорочена 

англ. назва 

компанії 

Рейтинг корпоративної 

ефективності "Concorde 

Capital" 

Складові рейтингу ""Concorde Capital" за 2013 рік 

2007 2008 2011 2013 
Audited 

IFRS 

Accounts 

Quality 
of 

Accounts 

Ownershi
p 

Structure 

Corporat

e 

Informati
on 

Institutio
nal 

Investors 

Board 
Represen

tation 

Strategic 

Risks 

Manage
ment / IR 

Access 

Public 

Face 
Website 

Загальни

й рейтинг 

1 "Астарта-Київ" Astarta Q Q Q Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 "Кернел" Kernel - Q AA Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 "Укпродукт Груп" 
Ukrproduct 

Group  
AA Q AA Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4 "Мілкіленд-Україна" Milkiland - - Q Q 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 9.5 

5 "Ферреекспо" Ferrexpo - Q Q Q 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

6 "Coal Energy S.A." Coal Energy - - - Q 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

7 
"Industrial Milk 

Company" 

Industrial Milk 

Company 
- - - Q 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

8 "KDM Shipping" KDM Shipping - - - Q 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

9 "Ovostar Union" Ovostar Union - - - Q 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

10 "Галнафтогаз" Galnaftogaz Q Q Q Q 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 9 

11 "KSG Agro" KSG Agro - - - AA 1 1 1 0.5 1 1 0 1 1 1 8.5 

12 "Авангард" Avangard - - AA AA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

13 
"Автомобільна компанія 

"Богдан Моторс" 
Bogdan Motors BA Q AA AA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 7.5 

14 "Концерн Хлібпром" Khlibprom - A Q AA 0.5 1 1 1 0 0 1 1 1 0.5 7 

15 
"Металургійний 

комбінат "Азовсталь" 
Azovstal A AA AA AA 0.5 0 1 1 1 0 1 0.5 1 1 7 

16 "Турбоатом" Turboatom A A A AA 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 

17 
"Авдіївський 

Коксохімічний Завод" 
Avdiivka Coke P A A A 0 0 1 1 1 0 1 0.5 1 1 6.5 

18 "Центренерго" Centrenergo AA AA A A 0 1 1 1 1 0 0 0.5 1 1 6.5 

19 
"Центральний гірничо-

збагачувальний 
Central Iron Ore A BA AA A 0 1 1 1 0 0 1 0.5 1 1 6.5 
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№ 
Назва акціонерного 

товариства 

Скорочена 

англ. назва 

компанії 

Рейтинг корпоративної 

ефективності "Concorde 

Capital" 

Складові рейтингу ""Concorde Capital" за 2013 рік 

2007 2008 2011 2013 
Audited 

IFRS 

Accounts 

Quality 

of 

Accounts 

Ownershi

p 

Structure 

Corporat

e 
Informati

on 

Institutio

nal 

Investors 

Board 

Represen

tation 

Strategic 
Risks 

Manage

ment / IR 

Access 

Public 
Face 

Website 
Загальни
й рейтинг 

комбінат" 

20 "Харківобленерго" 
Kharkivoblener

go 
BA AA A A 0 1 1 1 0 0 1 0.5 1 1 6.5 

21 
"Харцизький Трубний 

Завод" 
Khartsyzsk Pipe A AA AA A 0.5 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6.5 

22 "Sadovaya Group" 
Sadovaya 

Group 
- - Q A 1 0 1 0.5 1 0 0 1 1 1 6.5 

23 "Westa ISIC" WESTA ISIC - - - A 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 

24 "Донбасенерго" Donbasenergo A AA A A 0 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0.5 6 

25 
"Єнакієвський 

металургійний завод" 

Yenakiieve 

Steel 
BA A P A 0.5 0 1 1 0 0 1 0.5 1 1 6 

26 "Київенерго" Kyivenergo BA A P A 0.5 1 1 1 0 0 0 0.5 1 1 6 

27 
"АрселорМіттал Кривий 

Ріг" 

АrcelorMittal 

Kryviy Rih 
AA AA A A 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

28 

"Маріупольський 

Металургійний 

Комбінат імені Ілліча" 

Мariupol Ilyich 

Мetallurgical 

Plant 

P BA P A 0.5 0 1 1 0 0 1 0.5 1 1 6 

29 "Мотор Січ" Motor Sich AA AA A A 0 1 0 0.5 1 0 1 0.5 1 1 6 

30 

"Північний гірничо-

збагачувальний 

комбінат" 

Northern Iron 

Ore 
A A AA A 0 1 1 1 0 0 0 0.5 1 1 5.5 

31 

"Південний гірничо-

збагачувальний 

комбінат" 

Southern Iron 

Ore 
P A A A 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0.5 5.5 

32 
"Прикарпаттяобленерго

" 

Prykarpattiaoble

nergo 
BA A A A 0 1 0 1 0 0 1 0.5 1 1 5.5 

33 "Укртелеком" Ukrtelecom AA AA P A 0.5 1 0 1 1 0 0 0.5 1 0.5 5.5 

34 "Житомиробленерго" 
Zhytomyroblene

rgo 
BA A P A 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0.5 5.5 

35 "Дніпрообленерго" 
Dniprooblenerg

o 
BA A A BA 0 1 1 0.5 0 0 1 0.5 0 1 5 

36 "Запоріжкокс" Zaporizhcoke P BA P BA 0.5 1 1 0.5 0 0 1 0 1 0 5 
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№ 
Назва акціонерного 

товариства 

Скорочена 

англ. назва 

компанії 

Рейтинг корпоративної 

ефективності "Concorde 

Capital" 

Складові рейтингу ""Concorde Capital" за 2013 рік 

2007 2008 2011 2013 
Audited 

IFRS 

Accounts 

Quality 

of 

Accounts 

Ownershi

p 

Structure 

Corporat

e 
Informati

on 

Institutio

nal 

Investors 

Board 

Represen

tation 

Strategic 
Risks 

Manage

ment / IR 

Access 

Public 
Face 

Website 
Загальни
й рейтинг 

37 "Хмельницькобленерго" 
Khmelnytskoble

nergo 
AA AA A BA 0 1 1 0.5 0 0 1 0 0 1 4.5 

38 "Авто КрАЗ" АvtoKrAZ BA A A BA 0 1 1 0.5 0 0 0 0 1 1 4.5 

39 "Крименерго" Krymenergo P A A BA 0 1 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0.5 4.5 

40 "ДТЕК Західенерго" Zakhidenergo A AA P BA 0 1 1 0.5 1 0 0 0.5 0 0.5 4.5 

41 

"Євраз - 

Дніпропетровський 

металургійний завод ім. 

Петровського" 

Petrovskiy 

Metallurgical 

Plant 

- BA P BA 0 0 1 0.5 0 0 1 0 1 1 4.5 

42 
"Крюківський 

Вагонобудівний Завод" 
Kryukiv Railcar BA A P BA 0 1 0 0.5 0 0 1 0 1 1 4.5 

43 
"Шахтоуправління 

"Покровське" 
Pokrovske Mine  BA A P BA 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 1 0.5 4.5 

44 
"ДТЕК Шахта 

Комсомолець Донбасу" 

Komsomolets 

Donbassa Mine 
A A P BA 0.5 0 1 0.5 0 0 1 0.5 1 0 4.5 

45 
"Ясинівський 

Коксохімічний Завод" 
Yasynivka Coke P A P BA 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 1 0.5 4.5 

46 "Дніпроенерго" Dniproenergo A A A BA 0.5 1 1 0 0 0 0 0.5 0 1 4 

47 "Луганськтепловоз" 
Luganskteplovo

z 
BA A A BA 0 0 1 0.5 0 0 0 0.5 1 1 4 

48 
"Запоріжтрансформатор

" 

Zaporizhtransfo

rmator 
BA A A BA 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 

49 

"Дніпровський 

Металургійний 

Комбінат імені 

Ф.Е.Дзержинського" 

Dniprovsky Iron 

and Steel 
P P P BA 0 0 1 0.5 0 0 1 0 1 0.5 4 

50 
"Донецький 

Металургійний Завод" 

Donetsk Iron 

and Steel 
P BA Q BA 0.5 0 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0.5 4 

51 "Укрнафта" Ukrnafta AA A P P 0 0 1 0.5 0 0 0 0.5 1 0.5 3.5 

52 
"Алчевський 

Коксохімічний Завод" 
Аlchevsk Coke P BA P P 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0.5 3.5 

53 

"Алчевський 

Металургійний 

Комбінат" 

Аlchevsk Steel P BA P P 0 0 1 0.5 0 0 0 0.5 1 0.5 3.5 
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№ 
Назва акціонерного 

товариства 

Скорочена 

англ. назва 

компанії 

Рейтинг корпоративної 

ефективності "Concorde 

Capital" 

Складові рейтингу ""Concorde Capital" за 2013 рік 

2007 2008 2011 2013 
Audited 

IFRS 

Accounts 

Quality 

of 

Accounts 

Ownershi

p 

Structure 

Corporat

e 
Informati

on 

Institutio

nal 

Investors 

Board 

Represen

tation 

Strategic 
Risks 

Manage

ment / IR 

Access 

Public 
Face 

Website 
Загальни
й рейтинг 

54 

"Інтерпайп 

Нижньодніпровський 

Трубний Завод" 

Nyzhnodniprovs

kiy Pipe 
AA AA A P 0 0 1 0.5 0 0 1 0 1 0 3.5 

55 

"Інтерпайп 

Новомосковський 

Трубний Завод" 

Novomoskovski

y Pipe 
BA A A P 0 0 1 0.5 0 0 1 0 1 0 3.5 

56 

"Сумське 

машинобудівне 

науково-виробниче 

об’єднання ім. М.В. 

Фрунзе" 

Sumy Frunze 

Machinery 
BA A P P 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 3 

57 "Мостобуд" Mostobud - A A P 0 0 1 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 2.5 

58 

"Запорізький 

металургійний комбінат 

"Запоріжсталь" 

Zaporizhstal P BA P P 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0 2.5 

59 
"Стахановський 

Вагонобудівний Завод" 

Stakhanov 

Railcar 
P A P P 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0 2.5 

60 "Корпорація "УкрАвто" UkrAvto - BA P P 0 0 0 0.5 0 0 1 0 0 0 1.5 

Джерело: складено автором на основі [90]. 
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Додаток З 

Критерії оцінкювання діяльності компанії в галузі сталого розвитку 

експертами індексу Доу-Джонса 

Аспект Критерії оцінки Деталізація критерію 

Економічний 

вплив 

Ефективність 

корпоративного 

управління 

 Персональний склад правління 

 Наявність незалежного голови ради 

директорів 

 Наявність і аналіз політики в галузі 

корпоративного управління 

 Проведення аудиту конфлікту інтересів 

«принципал-агент» 

 Дотримання рівності статей 

 Оцінка ефективності роботи 

 Правління 

 Наявність заходів по захисту від 

недружнього поглинання 

 Аналіз винагороди ТОП-менеджменту 

 Оцінка корпоративного управління за 

інформацією від стейкхолдерів і зі ЗМІ 

Розвиненість системи 

ризик-менеджменту і 

антикризового управління 

 Оцінка ефективності управління 

ризиками 

 Наявність заходів щодо оптимізації 

ризиків 

 Наявність огляду існуючих ризиків 

 Наявність карти ризиків 

 Наявність і аналіз стратегії з управління 

ризиками 

 Аналіз дій менеджменту з дозволу 

ризикових і кризових ситуацій за 

інформацією від стейкхолдерів і зі ЗМІ 

Дотримання кодексу 

ділової етики / протидії 

корупції 

 

 Аналіз пріоритетності дотримання 

кодексу ділової етики 

 Наявність системи і процедур щодо 

дотримання кодексу ділової етики 

 Аналіз повідомлень про порушення 

кодексу ділової етики 

 Наявність і аналіз політики з протидії 

корупції 

 Оцінка бізнес- співпраці у світлі 

дотримання кодексу ділової етики та 

протидії корупції 

 Аналіз дій менеджменту з дотримання 

кодексу ділової етики та протидії 

корупції за інформацією від 

стейкхолдерів і зі ЗМІ 

Галузевий критерій*  Аналіз якості управління брендом, 

управління взаємовідносинами з 
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Аспект Критерії оцінки Деталізація критерію 

клієнтами, управління інноваціями, 

управління запасами енергоресурсів, 

досягнення паритету у вартості енергії 

від альтернативних і традиційних джерел 

енергії та ін. 

 Оцінка за галузевим критерієм на 

підставі інформації, отриманої від 

стейкхолдерів і зі ЗМІ 

Вплив на 

навколишнє 

середовище 

Якість екологічної 

звітності та звітності у 

сфері сталого розвитку 

 Аналіз повноти розкриття інформації 

 Кількісний та якісний аналіз інформації, 

представленої у звітах 

 Наявність процедури завірення звітів 

Галузевий критерій*  Аналіз системи управління впливом на 

навколишнє середовище, наявність і 

аналіз кліматичної стратегії, аналіз 

заходів щодо збереження 

біорізноманіття, аналіз управління 

якістю продукції, аналіз заходів щодо 

забезпечення екоеффектівності та ін. 

 Оцінка за галузевим критерієм на 

підставі інформації, отриманої від 

стейкхолдерів і зі ЗМІ 

Соціальний 

ефект 

Розвиток людського 

капіталу (ЛК) 
 Аналіз управління розвитком та 

підвищенням кваліфікації ЛК 

 Наявність показників діяльності ЛК 

 Аналіз якості навчання ЛК, у т.ч. 

індивідуального 

Залучення та збереження 

талановитих 

співробітників 

 

 Рівень забезпечення персоналу системою 

оцінки за результатами діяльності 

 Частка персоналу, залученого до 

програми заохочення за результатами, за 

категоріями працівників 

 Аналіз системи бонусів залежно від 

особистих досягнень співробітника і від 

результатів діяльності всієї компанії 

 Наявність корпоративних індикаторів за 

програмами заохочення співробітників за 

результатами 

 Типи індивідуальної оцінки діяльності 

співробітника 

 Інформування керівництва про 

індивідуальні досягнення співробітників 

 Типи виплат за результатами діяльності 

співробітників 

 Рівень задоволеності співробітників 

компанії своєю діяльністю в компанії 

 Оцінка діяльності по залученню і 

збереженню талановитих співробітників 

на підставі інформації, отриманої від 
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Аспект Критерії оцінки Деталізація критерію 

стейкхолдерів і зі ЗМІ 

Трудові відносини  Аналіз практики вирішення конфліктних 

ситуацій 

 Наявність ключових показників 

ефективності 

 Оцінка трудових відносин в компанії на 

підставі інформації, отриманої від 

стейкхолдерів і зі ЗМІ 

Корпоративна соціальна 

відповідальність і 

філантропія 

 

 Наявність і аналіз стратегії в області 

КСВ 

 Обсяг інвестицій в КСВ 

 Оцінка ефективності вкладень в області 

КСВ 

 Аналіз філантропічної діяльності 

Соціальна звітність  Оцінка повноти розкриття інформації 

 Кількісний та якісний аналіз інформації, 

представленої у звітах 

 Наявність і аналіз процедури завірення 

звітів 

Галузевий критерій*  Аналіз рівня соціальної інтеграції, рівня 

здоров'я і безпеки співробітників, 

дотримання здорового способу життя 

серед співробітників, дотримання 

біоетики, наявності стандартів закупівель 

та ін. 

 Оцінка за галузевим критерієм на 

підставі інформації, отриманої від 

стейкхолдерів і зі ЗМІ 

* – специфічний для кожної галузі, в якій відбувається оцінка 

результатів діяльності компанії в галузі сталого розвитку 

Джерело: складено автором на основі [177]. 
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