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Abstract 

The purpose of this article is to analyze of provisions of existing views on the concept of corporate law , 

corporate legislation in combination with corporate man agement issues and the possibility of their use in Ukraine. 

The article discusses a general overview of corporate governance and law in the context of the main problems 

of the development of personal management , socio-cultural aspects of human resource management and manage-

ment. Special a ttention is paid to the characteristics of corporate governance from the point of view of analy z ing 

the socio-economic foundations of corporate law. 

Анотація 

Метою даної статті є аналіз існуючих поглядів на поняття корпоративного права, корпоративного за-

конодавства в поєднанні з питаннями корпоративного управління і можливості їх використання в Україні. 

У статті розглядається загальний огляд положень корпоративного управління і права в контексті ос-

новних проблем розвитку менеджменті, соціокультурних аспектів управління людськими ресурсами та 

менеджменту. Особлива увага приділяється характеристиці корпоративного управління з точки зору ана-

лізу соціально-економічних основ корпоративного права. 
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Необхідність управління обумовлюється тим, 

що многоликою і різнохарактерну практику всіля-

ких ситуацій, які можуть виникнути в процесі дія-

льності акціонерних товариств (АТ) втім, як і будь-

який інший організаційно-правовій форми юридич-

ної особи не можна передбачити і вичерпати нор-

мами тільки права . 

Корпоративне управління в загальному можна 

визначити, як порядок, налагодженість, організова-

ність і внутрішню системність, регламент поведі-

нки учасників корпоративних відносин. 

Корпоративне управління як інструмент регу-

лювання внутрішніх корпоративних відносин, в 

останні роки звертає на себе увагу багатьох дослід-

ників. 

Метою даної статті є аналіз існуючих поглядів 

та понять корпоративного права, корпоративного 

законодавства в поєднанні з в про просять корпора-

тивного управління і можливості їх використання 

їх в Україні 

Всі рішення, прийняті в процесі здійснення ко-

рпоративного управління, повинні відповідати чин-

ному законодавству. Перш за все цей принцип на-

цілено на захист прав та інтересів акціонерів. Прин-

цип участі акціонерів в роботі органів управління 

акціонерних товариств в першу чергу відноситься 

до такого органу господарських товариств, як зіб-

рання, участь в роботі якого - право будь-якого ак-

ціонера-власника голосуючих акцій. 

Крім того, не виключається і можливість уча-

сті в інших органах а до акціонерних товариств в 

порядку, який визначається як законом, так і уста-

новчими документами товариств. 

Даний перелік не можна назвати вичерпним, 

більш того, він ніяк не може бути незмінним, оскі-

льки управління на конкретному підприємстві бу-

дується на індивідуальних внутрішніх принципах, 

однак для розуміння корпоративного управління як 

системи осново утворюючих принципів - він дає 

зрозумілу картину того, на чому має ґрунтуватися 

побудова управління в АТ та інших корпоративних 

формуваннях. 

Корпоративне управління, проявляються в 

трьох найважливіших напрямках (формах): 

1) управління власністю або пакетами акцій 

(частками участі в статутному капіталі); 

2) управління виробничо-господарською дія-

льністю, включаючи інвестиційну, технологічну, 

кадрову, збутову; 

3) управління фінансовими потоками. 
Таким чином, управління - це набір певних ме-

ханізмів впливу, щодо досягнення спільної мети 
підприємства [1]. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=https://orcid.org/0000-0001-8660-8911
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Узагальнюючи уявлення окремих вчених - еко-
номістів і правознавців, можна зробити висновок 
про те, що основна функція корпоративного управ-
ління міститься в забезпеченні працездатності ком-
панії в інтересах акціонерів, які надали компанії фі-
нансових ресурси для діяльності. В процесі вико-
нання даної функції компанії стикаються з великою 
кількістю складних і важливих питань акціонер-
ного права та корпоративного управління, які ще 
тільки належить розбирати і вирішувати учасникам 
акціонерних правовідносин. 

Одна з причин, не розвину тості теорії і прак-
тики корпоративного управління на пострадянсь-
кому просторі полягає в тому, що «система корпо-
ративного законодавства, склалася« зверху »: спо-
чатку були написані закони, потім багато в чому 
стала формуватися практика, ділова етика і справ 
про виття оборот. Тому й існує великий розрив між 
тим, що написано в законодавстві, і між тим, у чому 
дійсно потребує бізнес, в чому полягають його пот-
реби »[2]. 

В основі системи корпоративного управління 
знаходиться принцип розподілу володіння і управ-
ління капіталом: акціонер, з одного боку, не зобов'-
язаний, а з іншого - не має права вести справи това-
риства. Для цього він може бути обраний до вико-
навчого органу товариства на рівних засадах з 
іншими кандидатами на цю посаду, які не обов'яз-
ково є акціонерами. 

Виконавчий орган є виконуючим органом уп-
равління до р корпоративної формування. Викона-
вчий орган в рамках реалізації затвердженої загаль-
ними зборами акціонерів стратегії (рішень) веде 
справи товариства, в тому числі представляє його 
інтереси у відносинах з третіми особами (здійснює 
операційну функцію). Виконавчим органом можуть 
бути також правління, дирекція - колегіальні вико-
навчі органи, або директор, генеральний директор - 

одноосібний виконавчий орган. Поточна діяльність 
виконавчих органів знаходиться під контролем 
створюваним спільним зібранням акціонерів радою 
директорів (наглядової ради). 

Корпоративне право - під галузь цивільного 
права, сукупність норм якої регулює суспільні від-
носини щодо організації та діяльності господарюю-
чих суб'єктів, сформованих на корпоративних 
принципах, тобто таких колективних юридичних 
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. 

В даний час термін корпоративне право розу-
міють в різних трактуваннях: в широкому - як суку-
пність юридичних норм, що регулюють прав про 
виття статус, порядок діяльності та створення гос-
подарських об'єднань, і вузькому - як систему пра-
вил, встановлених власником або адміністрацією 
комерційною організації та регулюють правовідно-
сини всередині організації. (ріс.1). 

Українське корпоративне право, в основному, 
обмежується положеннями «Корпоративні права та 
корпоративні відносини» Господарського кодексу, 
а також положеннями супутніх з ним законодавчих 
норм та певних правових актів. 

Відносини, що складаються в зв'язку зі ство-
ренням і діяльністю акціонерного товариства, різ-
номанітні і різні за своєю природою і змістом, але 
їх в цілому можна назвати корпоративними відно-
синами. Оскільки вони складаються між різними 
учасниками корпоративного формування - вели-
кими і міноритарними акціонерами, а також між ор-
ганами управління і його акціонерами, між суспіль-
ством і державними ораними, що здійснюють дер-
жавне регулювання. 

Корпоративні відносини є предметом регулю-
вання корпоративного права і є сьогодні дискусій-
ним аспектом в науці. 

 
Ріс. 1 Схема впливу корпоративного права на корпоративне формування. 

Джерело: систематизовано автором на основі опрацьованих даних [ 1,4,9].  
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Разом з тим, багато питань в корпоративному 

праві і корпоративному законодавстві залишаються 

відкритим. 

Перш за все корпоративне право - це приватне 

право об'єднань. Як система правових норм. Розг-

лядаючи його як право господарських товариств і 

товариств, Є.І. Вороніна, вважає, що "корпоративне 

право - це система правил поведінки, які розроблені 

в самій організації, заснованої на об'єднанні осіб і 

капіталів, виражають волю її колективу і регулю-

ють різні сторони діяльності організації" [3]. Кор-

поративне право також можна назвати внутрішньо 

організаційним, внутрішньо фірмовим правом.  

Таке широке розуміння корпоративного права, 

безумовно, правомочні але, не зовсім відповідає іс-

торичній природі появи корпорації в якості нового 

суб'єкта права, що існує незалежно від складу його 

учасників, і управління, і відокремлено від їх осо-

бистої волі. 

Корпоративне право - це також приватне право 

акціонерних товариств (підприємницьких корпора-

цій). При цьому воно не зводиться до права внутрі-

шньо фірмового - правилами поведінки для учасни-

ків корпорації. Його предмет - корпоративні відно-

сини, які і є за змістом більш широкими, ніж 

відносини тільки внутрішньо організаційні [4]. 

У вузькому розумінні корпоративні норми є 

правилами поведінки учасників корпорації незале-

жно від того, виражені вони чи ні в тому чи іншому 

локальному акті. Важливо, щоб ці норми не супере-

чили законодавству та принципам права і відпові-

дали морально-етичні стандартам, справедливості і 

сумлінності, які також розглядаються як складова 

частина в регулюванні корпоративних відносин. Ці 

етичні норми, що регулюють корпоративні відно-

сини, викладені в проекті кодексу корпоративної 

поведінки [5]. 

Аналіз досвіду країн СНД показує [2], що згі-

дно з Корпоративним кодексом, метою застосу-

вання стандартів корпоративної поведінки є захист 

інтересів всіх акціонерів, незалежно від розміру па-

кета акцій, яким вони володіють. Чим більш висо-

кого рівня захисту інтересів акціонерів вдасться до-

сягти, тим на більші інвестиції зможуть розрахову-

вати акціонерні товариства, що матиме позитивний 

вплив на економіку держави в цілому. Корпорати-

вна поведінка має забезпечувати високий рівень ді-

лової поведінки у відносинах між учасниками ри-

нку. 

Положення Корпоративного Кодексу базу-

ються на різних у міжнародному праві принципах 

корпоративного управління, розроблених Організа-

цією економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), від-

повідно до яких в останні роки рядом інших держав 

були прийняті кодекси корпоративного управління 

і аналогічні їм документи. 

Кодекс має рекомендаційний характер, корпо-

ративний кодекс може бути тільки добровільним, 

заснованим на прагненні підвищити привабливість 

підприємства в очах потенційних інвесторів. 

Джерелами корпоративного права є сукупність 

комплексних нормативних актів, тобто норматив-

них актів, що містять норми різних галузей права 

(приватного і публічного), що регулюють корпора-

тивні відношення [6].  

Законодавство будується, як правило, вихо-

дячи з практичних інтересів і потреб, тому включає 

різні за своєю галузевої природі норми, щоб враху-

вати певні зв'язки між різними суспільними відно-

синами (цивільними, адміністративними та ін.) І 

комплексно їх урегулювати. Це правило поширю-

ється і на корпоративне законодавство, яке за соєю 

суттю природним і комплексним. 

Крім того, корпорації самі встановлюють обо-

в'язкові для своїх учасників правила поведінки - ко-

рпоративні норми. Така корпоративна норма врахо-

вує інтереси всіх (або більшості) учасників корпо-

рації і є вираженням їх волі [7]. 

Однак не всю сукупність прав учасників кор-

порації можна віднести до прав зобов'язальних. Ряд 

з них має ряд специфічних рис, не характерних для 

зобов'язальних прав. В літературі навіть зустріча-

ється їх виділення в окрему категорію, поряд з обо-

в'язковими правами, їх називають корпоративними 

у вузькому сенсі слова. 

Найбільш дискусійним є питання про відне-

сення корпоративних відносин до розряду майно-

вих або особистих немайнових. Існує думка на ко-

ристь немайнової природи права на і н формацію і 

управління, що входять до сукупності прав учасни-

ків [3]. 

Можливість участі в управлінні корпоративної 

організацією і отримання інформації про її діяль-

ність членами не від’ємні від самого поняття кор-

порації та опосередковують економічні відносини з 

привласнення матеріальних цінностей колективом 

[1]. Економічна природа всієї сукупності корпора-

тивних прав дозволяє зробити висновок про те, що 

корпоративне управління в цілому володіє майно-

вої природою, включаючи відносини з управління 

компанією, отримання інформації і т.д. 

Особливий характер цього роду відносин пояс-

нює і специфіку установчого договору в порівнянні 

з класичним цивільно-правовим догів про ром. Ре-

гулюючи відносини учасників корпорації після її 

утворення, установчий договір набуває функції ло-

кального акту, що регулює внутрішньо організа-

ційні відносини. 

Підставою виникнення корпоративних прав 

виступає факт участі в корпорації , але не в проце-

сах корпоративного управління . 

Процес створення корпорації знаходить своє 

вираження в окремій категорії відносин, які тісно 

пов'язані з корпоративними відносинами. Ці відно-

сини потребують більш детального регулювання в 

законодавстві. Багатьма авторами пропонується ро-

зширити відповідні норми, особливо це стосується 

питань переходу зобов'язань, прийнятих засновни-

ками корпорації безпосередньо до корпорації [8]. 

Корпоративна специфіка проявляється в різних 

правах учасників корпоративних відносин: право 

на отримання прибутку від участі в корпорації не 

може бути реалізоване без волевиявлення самої ко-

рпорації. Право на інформацію, в якому втілюється 

зв'язок учасника з корпорацією, виступає най важ-
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ливим механізмом корпоративного контролю. За-

кріплюючи за учасниками це правомочність, зако-

нодавець створює цілий ряд гарантій його реаліза-

ції, але приділяє мало захисту інтересів корпорації. 

Практичне спостереження за процесом надання 

учасникам доступу до інформації про компанії до-

зволяє зробити висновок про необхідність вироб-

лення заходів щодо її захисту і не розголошенню. 

На наш погляд, слід ввести конкретні санкції за по-

рушення умови про конфіденційність і закріпити їх 

у установчих документах [9]. 

Слід звернути увагу на особливі способи захи-

сту корпоративних прав. Наприклад, інститут не-

прямого позову, який можна запозичити з англійсь-

кого корпоративного права, має на увазі подачу по-

зову однією особою на захист інтересів іншої без 

залучення останнього особи в процес. Ця особли-

вість обумовлена корпоративної зв'язком, що існує 

між учасниками і корпорацією. Особливістю кор-

поративного права Великобританії також є можли-

вість при певних обставинах давати суду повнова-

ження позбавити учасників корпорації їх головною 

привілеї - обмеженої відповідальності і зробити їх 

відповідальними за борги корпорації 7]. Це поси-

лить надійність компаній і фінансових ринків і сти-

мулювати довгострокові інвестицій. 

Основними напрямками реформування інсти-

туційних основ діяльності корпоративних форму-

вань в Україні має стати: законодавче визначення 

обов'язків директорів, надання аудиторам компанії 

можливості обмежити свою відповідальність одно-

часно з посиленням процесу аудиту як такого, роз-

ширені прав непрямих інвесторів в корпоративних 

формуваннях. Ці заходи сприятимуть формуванню 

громадянського суспільства, демократичних основ 

підприємницької діяльності в Україні. 
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Abstract 

Strategic planning of investments of entities is an important tool for ensuring the competitiveness and sus-

tainable development of enterprises in the agricultural sector. In the context of the volatility of market conditions 

of the environment, the riskiness of agriculture and crisis conditions in the Ukrainian economy, it becomes urgent 

to search for ways to improve the strategic planning of investments of entities in the agricultural sector. 

 The article explores the application of a systematic approach to strategic planning of investments as one of 

the ways to optimize the strategic planning investments in entities. In particular, the article highlights the concept 

of a system, a systematic approach, a systemic analysis and provides a scheme of a strategic planning system in 

entities. The scheme of the system of strategic planning of investment in business entities of the agricultural sector 

has been formed. 

  


