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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання корпоративного управління в Україні сьогодні

розглядаються неоднозначно. З одного боку, відбувається
полеміка навколо його доцільності на великих підприємт-
вах у вітчизняних економічних умовах, а з іншого — щодо
підвищення його ефективності в великих корпораціях.
Дійсно, сьогодні на тлі світових посткризових трансфор-
мацій багато підприємств першочерговими завданнями став-
лять шляхи та можливості економічного виживання, подо-
лання збитковості та нарощення прибутку, а питання управ-
ління підприємством відходять на другий план.

У той же час діють принципи, сформульовані класика-
ми світової економічної теорії, що без вмілого управлін-
ня немає ефективного функціонування. Крім того, зважаю-
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чи на високу залежність в ринковій економіці вартості кор-
порації від курсу її цінних паперів, зацікавленість власників
акцій у підвищенні ефективності функціонування підпри-
ємств стає зрозумілою.

У таких умовах, проблемним, на нашу думку, залишаєть-
ся питання взаємодії власників цінних паперів з менеджмен-
том корпорації з метою вироблення спільної стратегії підви-
щення ефективності її функціонування, нарощення при-
бутків, зростання курсу акцій та дивідендів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання корпоративного управління сьогодні стають все

більш актуальними та все частіше з'являються на сторінках
періодичних видань. Базовими концепціями корпоративно-
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го управління можна вважати праці таких відомих світу вче-
них, як Л. Ван ден Берг, Г. Говстед, С. Нестор, С. Роббінс,
І. Фалаутано та ін. Крім того, заслуговують уваги праці та-
ких вітчизняних науковців, як Е. Бочаров, А. Бурлацький,
О. Гарафонова, І. Ігнатьєва, В. Іноземцев, А. Колдіна, І. Ла-
ріонова, С. Орєхов, В. Нусінов, Т. Персикова, В. Селезньов,
Л. Тепман, Н. Тихомірова та ін.

На нашу думку, існуючі сьогодні прикладні та ана-
літичні дослідження в галузі корпоративного управлін-
ня в своїй більшості стосуються безпосередньо управ-
лінських процесів у корпорації, механізмів взаємодії
різних рівнів управління та умілого поєднання менед-
жменту із операційними процесами, приділяючи мало
уваги інтересам акціонерів корпорації, впливу акціо-
нерів на операційну діяльність. Тому вважаємо за по-
трібне більше уваги приділити саме ролі акціонерного
капіталу у підвищенні ефективності як корпоративного
управління, так і ефективності операційної діяльності
корпорацій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті визначено формування взаємозв'язку ак-

ціонерного капіталу та ефективності діяльності корпорації
на основі підвищення ролі цінних паперів у формуванні вар-
тості корпорації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підвищення ефективності системи корпоративного уп-

равління дійсно можна вважати одним з вагомих чинників
підвищення ефективності діяльності всієї корпорації (зрос-

тання обсягів прибутків). На користь цього аг-
рументу можна навести наступні твердження:

— зростання вартості акцій корпорації на
вторинному ринку цінних паперів, що тягне за
собою зростання вартості самої корпорації як
цілісного майнового комплексу;

— зростання довіри інвестора корпорації
як до об'єкта інвестування своїх тимчасово
вільних коштів;

— зменшення ризиків прийняття помил-
кових стратегічних управлінських рішень;

— покращення управлінського клімату в
корпорації, покращення взаємозв'язків у ме-
жах організаційної структури управління;

— можливість отримання пільгового кре-
дитування (для більш надійного та стабільно-
го партнера) при користуванні позиковими
коштами.

Як бачимо, користь від підвищення
ефективності корпоративного управління
очевидна на всіх зацікавлених рівнях (влас-
ники, акціонери, інвестори, банки, управлі-
нський персонал), причому як у внутрішнь-
ому, так і зовнішньому середовищі корпо-
рації.

Ефективне корпоративне управління пе-
редбачає добросовісне ведення справ, чесність та по-
рядність у взаємовідносинах між суб'єктами управління.
Особливо це цінують інвестори, які проникаються довірою
до корпорації при вкладанні своїх коштів. А останнє на-
пряму впливає на зростання вартості акцій та самої корпо-
рації.

До основних цінностей ефективного корпоративного уп-
равління, зазвичай, відносять наступні [1; 2; 3]:

— самокритичність;
— відповідальність;
— готовність брати на себе вирішення складних зав-

дань;
— крокування в ногу з технологіями;
— врахування інтересів партнерів і замовників;
— чесність та відкритість.
Якщо корпорація дотримується вищенаведених цінно-

стей, це позитивно впливає на її імідж на інвестиційному
ринку.

Підвищення ступеня керованості корпорацією, її
підзвітності акціонерам, розподіл функцій власників та ке-
рівників дозволяє корпораціям з ефективним корпоратив-
ним управлінням підвищити ефективність своєї діяльності,
керованість і підзвітність акціонерам. Професійно працюю-
ча Рада Директорів забезпечує стратегічне планування і
контроль за діями керівництва, в той час як професійний
менеджмент у своїй поточній діяльності по управлінню кор-
порацією витрачає максимум зусиль для виконання постав-
лених акціонерами завдань.

Для більшої наочності вищенаведених положень може-
мо навести приклад діяльності такого вітчизняного промис-

лового гіганту, як ПАТ "Мотор Січ". На сьогодні це одне
з небагатьох підприємств України, яке стабільно вип-
лачує дивіденди. Виключенням є лише кризовий 2008
рік, коли підприємство отримало збиток за результа-
тами звітного року (табл. 1).

З даної таблиці ми бачимо, що особливо високи-
ми дивіденди підприємства були в останні роки (10 і
25 грн. на акцію) проти 50 коп. у 1996—1998 рр. Тоб-
то це ще раз підтверджує ефективність акціонерної
форми управління для даного підприємства.

Таким чином, ми можемо відмітити сильні позиції
ПАТ "Мотор Січ" на ринку цінних паперів як акціонер-
ного товариства.

Рік Мінімум Максимум 
На кінець 
періоду 

Середньоденний 

обсяг торгів 
2006 275 475 415 246802 

2007 430 1778 1729 2516041 

2008 166 1757 365 1982324 

2009 280 1810 1645 676047 

2010 1550 3070 2967 600137 

2011 1602 3850 2170 471969 

2012 1779 2860 2207 39054 

2013 1525 2611 1810 33169 

Таблиця 2. Ціна та обсяг торгів акцій

ПАТ "Мотор Січ"на ПФТС, грн.

Таблиця 1. Історія виплати дивідендів

ПАТ "Мотор Січ"

Вигляд 
цінних 

паперів 

Період, за який 

здійснюється 
виплата 
дивідендів 

Дата складання 
списку для 
нарахування 
дивідендів 

Розмір 

дивідендів, 
нарахованих 

на одну 
акцію 

Вигляд 

виплат 
(грошові, не 
грошові) 

акції прості 
іменні 

1995 рік 27.06.1996 2,00 Грошові 

-//- 1996 рік 28.06.1997 0,51 Грошові 
-//- 1997 рік 16.07.1998 0,51 Грошові  
-//- 1998 рік 11.06.1999 0,51 Грошові  
-//- 1999 рік 16.06.2000 0,59 Грошові  
-//- 2000 рік 15.06.2001 1,00 Грошові  
-//- 2001 рік 25.07.2002 1,00 Грошові  
-//- 2002 рік 20.06.2003 1,00 Грошові 
-//- 2003 рік 25.06.2004 1,00 Грошові 
-//- 2004 рік 17.06.2005 1,15 Грошові 
-//- 2005 рік  16.06.2006 1,30 Грошові 
-//- 2006 рік  22.06.2007 1,45 Грошові 
-//- 2007 рік 20.06.2008 2,40 Грошові 
-//- 2008 рік - 0.00 - 

-//- 2009 рік 25.06.2010 3,00 Грошові 
-//- 2010 рік 16.05.2011 10,00 Грошові 
-//- 2011 рік 03.04.2012 25,00 Грошові 
-//- 2012 рік 08.04.2013 10,00 Грошові 
-//- 2013 рік 31.03.2014 12,00 Грошові  
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Акції ПАТ "Мотор Січ" є одними з
найбільш ліквідних і привабливих для інве-
стування цінних паперів в Україні і мають
відчутний фундаментальний потенціал
зростання на найближчі роки (табл. 2, рис.
1).

З даної таблиці видно, що обсяги
торгів із року в рік зазнають сіттєвих ко-
ливань, проте, все одно залишаються знач-
ними за масою. Крім того, динаміка мак-
симуму та мінімуму торгів мають зроста-
ючу лінію тренду, яка вказує на позитивну
динаміку обсягу торгів на перспективу. Це
ще раз підтверджує привабливість акціо-
нерного капіталу ПАТ "Мотор Січ" для по-
тенційних інвесторів.

Традиційно, в 2013 році акції ПАТ
"Мотор Січ" зберегли лідерство за показ-
никами обороту на Українській біржі, об-
сяг торгів склав 1,7 млрд грн. (табл. 3 [4]).
На ринку заявок укладено угод на суму 265
млн грн., що склало близько 7% від суми
всіх угод. Акції підприємства випереджа-
ють навіть облігації ВДП.

Позитивна динаміка котирування
акцій ПАТ "Мотор Січ" показана на рисун-
ку 2 [5].

Капіталізація (ринкова вартість) ПАТ "Мотор Січ" на
кінець 2012 року склала 5,95 млрд грн. [5].

По прогнозах аналітиків, акції ПАТ "Мотор Січ" мають
значний потенціал зростання в 2014 році, залишаючись
найбільш ліквідними і привабливими коштовними паперами
для інвестування в Україні.

Система корпоративного управління ПАТ "Мотор
Січ" побудована відповідно до міжнародних стандартів,
світового досвіду і чинного законодавством України.
Вона забезпечує наступне: ефективна співпраця між
органами управління і органами контролю, а також зов-
нішніми аудиторами і всіма зацікавленими особами (ак-

ціонерами, контрагентами, державними органами); мо-
ніторинг діяльності підприємства для досягнення постав-
лених цілей [5].

Корпоративне управління ПАТ "Мотор Січ" — це сис-
тема стосунків між інвесторами — власниками товари-
ства, його менеджерами, а також зацікавленими особа-
ми для забезпечення ефективної діяльності товариства,
рівноваги впливу і балансу інтересів учасників корпора-
тивних відносин. Корпоративне управління служить ство-
ренню системи важелів і противаг, що забезпечують уз-
годження інтересів керівництва, акціонерів і інших заці-
кавлених осіб.

Рис. 1. Динаміка максимальної та мінімальної межі торгів

акціями ПАТ "Мотор Січ"

Таблиця 3. Уривок з біржового списку торгів на Українській фондовій біржі за рівнем лістингу
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До речі, витрати на корпоративне управління у ПАТ "Мо-
тор Січ" з кожним роком зростають (рис. 3).

Система корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ"
базується на наступних принципах [5]:

— підприємство захищає права власників акцій;
— підприємство забезпечує рівне відношення до всіх

власників акцій, включаючи міноритарних і іноземних акці-
онерів;

— підприємство визнає встановлені законодавством
права зацікавлених осіб і заохочує активну співпрацю між
підприємством і всіма зацікавленими особами в цілях при-
множення суспільного багатства, створення нових робочих
місць і досягнення фінансової стійкості товариства;

— підприємство забезпечує своєчасне розкриття дос-
товірної інформації про всі істотні аспекти функціонування
товариства, включаючи відомості про фінансове положен-
ня, результати діяльності, склад власників і структуру уп-
равління;

— рада директорів забезпечує стратегічне керівництво
бізнесом, ефективний контроль роботи менеджерів і звітує
перед своїми акціонерами і підприємством.

Досліджуючи наголошений нами на початку статті зв'я-
зок ефективності управління та ефективності корпоратив-
ного управління на тому ж таки підприємстві "Мотор Січ",
можемо побачити, що дане підприємство навіть у кризо-
вих та посткризових умовах залишається ефективним та
прибутковим (за виключенням 2008 року). З метою фор-
малізації вказаного взаємозв'язку нами побудовано еко-
номіко-математичну модель впливу системи управління
корпорацією (в розрізі витрат на корпоративне управлін-
ня) на прибутковість акціонерного капіталу, яка має наступ-
ний вигляд:

Y=3,62+0,003Х (1),
де Y — рентабельність акціонерного (засновницького

капіталу), коеф.;

Рис. 2. Динаміка зміни індексу ПФТС та вартості акцій ПАТ "Мотор Січ"
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Рис. 3. Динаміка витрат на корпоративне

управління ПАТ "Мотор Січ"

Джерело: побудовано за даними [5].

Х — щорічні витрати на корпоративне управління,
млн грн.

З даного рівняння видно, що між вказаними показника-
ми існує пряма додатна залежність, яка вказує на ще більше
зростання рентабельності акціонерного капіталу при зрос-
танні витрат на корпоративне управління.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отримана пряма залежність між рентабельністю акці-
онерного капіталу та витратами на корпоративне управлі-
ння дозволяє зробити узагальнюючий висновок про анало-
гічну ситуацію на подібних вітчизняних підприємствах.

На нашу думку, саме такий позитивний вплив корпоратив-
ного управління на прибутковість акціонерного капіталу пози-
тивно впливає на курс акцій досліджуваного підприємства та
його лідируючі позиції на ринку цінних паперів України.

Перспективами подальших досліджень є формулюван-
ня багатофакторної кореляційно-регресійної залежності з
обгрунтуванням низки факторів впливу на ефективність ак-
ціонерного капіталу.
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