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Проблема організації корпоративного управління на вітчизняних підприємствах є 

досить актуальною, так як під впливом процесів глобалізації відбувається значне 

поширення корпоративної форми бізнесу. Найбільш поширеною формою організації 

підприємницької діяльності в Україні стала акціонерна, що пояснюється її численними 

перевагами над іншими (можливість передавати права власності і, разом з тим, контроль 

над підприємством: збільшення капіталу).  

Метою дослідження є визначення основних проблемних аспектів корпоративного 

управління на вітчнизняних підприємствах та розробка методичних засад удосконалення 

системи корпоративних відносин. 

Корпоративне управління являє собою різні механізми які тісно пов’язані між собою, 

а саме, економічні, соціально-психологічні, кожен з яких має особливі форми впливу на 

діяльність корпоративного підприємства, що відрізняє їх від інших механізмів управління 

[1]. 

 Головною метою втілення корпоративного управління на підприємстві є захист 

інтересів всіх учасників корпоративного управління й установлення балансу між 

основними його учасниками. Також в процесі втілення ефективності корпоративного 

управління вирішуються такі завдання: підвищення ефективності функціонування і 

збільшення капіталізації, ефективний контроль і моніторинг діяльності, поліпшення 

репутації та іміджу компанії, зниження ризиків, поліпшення якості управління, залучення 

інвесторів, підвищення мотивації учасників корпоративного процесу [3, c. 9293].  

Сучасний стан корпоративного управління характеризується низьким рівнем 

корпоративної культури, недостатньою координацією дій органів державного управління 

у сфері регулювання корпоративних відносин. Невирішеною також залишається проблема 

дефіциту фінансових ресурсів для виробничого, технологічного і соціального розвитку 

промислових підприємств.  
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Рис. 1.Основні проблеми корпоративного управління 

Джерело: розроблено автором на основі [2, c. 103]. 

 

Виникнення проблем корпоративного управління спостерігається у будь-яких 

організаціях, підприємствах, що співпрацює з різними соціальними групами учасників 

виробничого та економічного процесів. Корпоративне управління характеризується 

такими загальними елементами, як обґрунтованість цілей управління, відносини між 

різними групами учасників корпоративних відносин, забезпечення балансу інтересів 

учасників корпоративних відносин. Аналіз корпоративного сектору та соціально-

економічних чинників ефективності корпоративного управління в економіці України 

засвідчив про значний вплив різної спрямованості інтересів, мотивів, стратегічних цілей 

корпоративних груп, задіяних у функціонуванні сучасного підприємства [2, c. 102].  

В результаті проведеного дослідження встановлено, що основними тенденціями, які 

відбивають специфіку проблем щодо розвитку підприємств промислової галузі, в останні 

роки стали: 

-зміна підприємств за обсягами виробництва, ефективністю роботи; 

-збільшення банкрутств малопотужних підприємств і процесів зміни структури 

корпоративної власності на підприємствах; 

-посилення процесів зміни структури корпоративної власності на підприємствах; 

-збільшення обсягів виробництва на підприємствах із середньою та великою 

потужністю за рахунок підвищення ефективності управління, удосконалення виробництва; 

-збереження недостатнього техніко-технологічного оснащення промислових 

підприємств. 

Наявність тих чи інших проблем породжує необхідність їх вирішувати, що 

безпосередньо пов'язано з необхідністю розробляти і приймати певні стратегічні 

управлінські рішення. Для більш ефективної діяльності підприємства, необхідно, щоб між 

учасниками була взаємодія і вони спрямовували б усі свої зусилля на покращення 

діяльності підприємства та збільшення його прибутковості [4, c. 165]. 

Так, задля ефективного корпоративного управління доцільно запропонувати 

наступний алгоритм (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні проблеми корпоративного управління 

Забезпечення інтересів дрібних інвесторів 

Суперечності між різними групами інвесторів 

Пасивність акціонерів щодо участі в управлінні корпорацією 

Суперечність функцій володіння та управління діяльністю корпорації 

Суперечності між виконавчими та контролюючими органами управління 

корпорацій 
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Рис. 2. Алгоритм ефективного корпоративного управління 

Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 

Цей алгоритм буде допомагати контролювати ефективність корпоративного 

управління. 

Ефективність корпоративного управління досягається з урахуванням інтересів всіх 

учасників корпоративних відносин, до яких належать власники підприємства – акціонери, 

наймані менеджери – правління акціонерного товариства, а також інвестори і кредитори 

підприємства [5].  

Якщо діяльність фірми буде успішною, то це позитивно позначатиметься на нормі 

прибутку інвестора, який одержує частку в доході в обмін на інвестиції. Інвестори готові 

прийняти на себе більший ризик за умови отримання більшого прибутку. Якщо ж 

прибуток є неспівмірним із ризиком, то інвестування в бізнесовий проект стає невигідним.  

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити висновок, що для 

корпоративного управління головне - це механізми, завдяки яким забезпечується 

відповідальна, прозора корпоративна поведінка. Необхідність в корпоративному 

управлінні виникає у зв’язку з обмеженими можливостями використання ринкових 

методів при встановленні зв’язків між діями менеджера, та їх оплатою.  

Напрямами покращення корпоративного управління на промислових підприємствах 

в Україні є: удосконалення системи захисту прав та інтересів акціонерів та забезпечення 

рівноправності акціонерів; удосконалення системи розкриття інформації та забезпечення 

прозорості діяльності; розмежування повноважень між органами управління товариства; 

урахування законних інтересів зацікавлених осіб; формування та розвиток культури 

корпоративного управління.  

Забезпечення ефективної співпраці власників і управлінців  

Відтворення всієї діяльності підприємства щодо забезпечення ефективного 

корпоративного управління в процесі планового періоду 

Розробка методики планування та оцінювання планів щодо їх відповідності 

цілям забезпечення ефективного корпоративного управління 

Забезпечення керівництва інформацією, яка зменшить ступінь невизначеності 

щодо існуючих інтересів різних учасників корпоративних відносин 

Контроль забезпечення необхідного рівня задоволення інтересів учасників 

корпоративних відносин та досягнення ефективної співпраці  

Відслідковування усіх управлінських процесів, які протікають на підприємстві 

Чи досягнуто рівень задоволення інтересів 

учасників корпоративних відносин? 

Аналіз минулої, поточної та майбутньої системи управління підприємством, 

формування альтернативи дій щодо забезпечення ефективності КУ 
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 Інноваційна діяльність на підприємстві відіграє особливу роль., адже являє собою 

комплексний процес створення, використання і розповсюдження нововведень з метою 

отримання конкурентних переваг та збільшення прибутковості виробництва. Успішне 

функціонування підприємства неможливе без інноваційної діяльності, адже вона дозволяє 

робити своєчасні ефективні заходи з оновлення асортиментного ряду, удосконалення 

якісних показників продукції, модернізації і розширення виробництва, освоєння нових 

напрямів і сфер діяльності, а також здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення 

внутрішньо фірмових параметрів функціонування підприємства. Планування в 

інноваційному менеджменті полягає в обґрунтуванні основних напрямів і пропорцій 

інноваційної діяльності відповідно до прийнятих прогнозів і цілей розвитку, можливостей 

ресурсного забезпечення, інноваційного потенціалу організації, попиту на ринку. Вона 

охоплює весь комплекс заходів як з розробки планових завдань в інноваційному процесі, 

так і з впровадження їх у практику. В процесі планових розрахунків забезпечується 

деталізація цілей інноваційної діяльності, доведення їх до окремих структурних 

підрозділів і виконавців, визначення складу необхідних ресурсів, узгодження черговості та 

строків реалізації проектів, програм і окремих робіт, установлених на певний період. 

Планування інноваційної діяльності підприємств є актуальною проблемою 

сьогодення з огляду на її визначальну роль у забезпеченні функціонування та стабільного 

розвитку. Інноваційна діяльність, спрямована на розроблення чи вдосконалення продукції 

підприємства, є за своєю сутністю інвестиційним проектом, який на початку потребує 

вкладення коштів, що повертаються під час реалізації продукції.  

 Планування інновацій розглядається як проміжний етап між плануванням стратегії 

і детальним плануванням інвестицій. Під інноваціями розуміють нововведення у різних 

сферах діяльності підприємства. Інновації - це реалізовані ідеї, які поділяють на дві великі 

групи: а) ті, що вводяться на ринок і приносять покупцям вигоди, за які вони готові 

заплатити; б) ті, що змінюють підприємство зсередини, підвищують ефективність 

виробництва [1]. 

Необхідність планування інновацій і посилення його ролі в забезпеченні 

конкурентоспроможності організації в сучасних умовах пов’язані з розширенням 

масштабів і ускладненням інноваційних проектів; багаторівністю та ймовірним 
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