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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корпоративний менеджмент в сучасному світі є не�

від'ємною частиною будь�якого підприємства. Корпоратив�

не управління — це неорнорідна система, за допомогою

якої можна, враховуючи специфічні галузеві та ментальні

нюанси спрогнозувати можливі варіанти розвитку подій на

підприємствах, які ведуть свою діяльність у національних

межах та за її кордоном.

Безперечно головну роль при становленні системи

корпоративного менеджменту мають рішення, які прийма�

ються топ�менеджерами та стейкхолдерами. Різноманіття

варіантів, широкий вибір оптимальних напрямів, неперед�

бачуванність дій, майстерність комбінування інструментів

господарської діяльності — це далеко не повний перелік

складових, які характеризують сучасну систему корпора�

тивного менеджменту. Ефективність застосовуваних ме�

тодів та використаних прийомів залежить від того, яку саме

модель корпоративного управління компанією бере за ос�
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нову керівництво підприємства. Адже взважене рішення,

яке може вплинути не тільки на те як пройдуть ділові пере�

говори, а й на подальшу долю фірми, можна прийняти лише

за умови дотримання норм та стандартів корпоративного

управління.

Саме тому питання досконалого та ретельного ви�

вчення досвіду становлення системи менеджменту в роз�

винутих зарубіжних країнах вже ніхто не ставить під сумнів.

Але це не означає, що можна перейняти діючу модель, яка

зарекомендувала себе в іншій державі та без змін і адап�

тування до національного середовища, використовувати

всі складові системи корпоративного менеджменту. Не

існує такої системи норм та стандартів корпоративного

управління, які б можна було використовувати в кожній

країні, не зважаючи на її соціально�культурний рівень, полі�

тичні, економічні та правові особливості функціонування.

Дієві форми та методи управління, які зарекоменду�

вали себе на практиці в Японіії, США або Франції мати�
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муть крах в Україні, якщо будуть використовуватися без

належного адаптування до національного середовища.

Саме тому важливо не лише вивчати іноземний досвід кор�

поративного управління, а й направити всі сили для визна�

чення пріоритетних чинників, які дозволять змінити вітчиз�

няну систему менеджменту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багато вітчизняних та зарубіжних науковців в своїх

працях досліджували теоретичні та практичні аспекти ста�

новлення та розвитку національного корпоративного ме�

неджменту в Україні, зокрема: Т. Антошко, Г. Башнянин,

Б. Будзан, Д. Баюра, О. Бобровська, П. Буряк, Н. Васют�

кіна, А. Гальчинський, А. Гапонеко, В. Герасимчук, В. Гри�

ньова, А. Дмитренко, В. Ільїна, І. Каганець, Г. Коваленко,

О. Кузьмін, О. Мендрул, О. Мороз, І. Посохов, О. Соскін,

А. Орлова, У. Сторожилова, В. Суржик, М. Туленков,

Ю. Уманців, В. Федоренко, Ф. Хміль, Г. Хаєт, Ю. Чихачо�

ва, Г. Щокін та ін. Але, враховуючи постійні зміни чинників

економічного, політичного, соціального, культурного, тех�

нологічного та правового середовища, можна стверджу�

вати, що їх прямий або непрямий вплив значно впливає на

формування та функціонування вітчизняної моделі корпо�

ративного менеджменту. Саме тому складові системи на�

ціональної моделі корпоративного управління потребують

більш детального та ретельного вивчення в контексті пер�

спектив розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження є дослідження перспек�

тив формування, функціонування та розвитку вітчизняної

моделі корпоративного менеджменту на основі аналізу

ключових складових зарубіжних систем корпоративного

управління та виокремлення параметрів, які характеризу�

ють національну систему менеджменту.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням дослідження є: аналіз основних складових

зарубіжних моделей корпоративного менеджменту; виз�

начення національних ментальних особливостей, які мо�

жуть стати підгрунтям для формування оптимальної вітчиз�

няної моделі корпоративного управління; розробка вірог�

ідних сценаріїв розвитку вітчизняної моделі корпоратив�

ного менеджменту з урахуванням чинників внутрішнього

та зовнішнього середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Модель корпоративного менеджменту — це головний

елемент управління. Керівники компаній безупинно нама�

гаються знайти ефективне рішення поставлених задач, до�

сягти мети з найменшими витратами виробництва та виб�

рати оптимальну стратегію розвитку підприємства. Дале�

коглядний менеджер завжди орієнтований не лише на ре�

алізацію короткострокових проектів, а й націлений на стра�

тегічний розвиток фірми.

Саме тому під моделлю корпоративного менеджмен�

ту автор розуміє сукупність методів, інструментів, норм та

страндартів, які дозволять використовуючи певний стиль

управління, втілювати ідеї та досягати тактичних і страте�
гічних цілей підприємства.

Жодна компанія, яка веде свою діяльність в ринкових

умовах, не може бути осторонь від застосування методів

та механізмів менеджменту, адже завдяки оптимальному

вибору управлінських технологій та інструментів, можна з

мінімальними витратами та за максимально короткий строк

досягти бажаних результатів.

Наразі в сучасних умовах господарювання можна ви�

ділити багато спроб створити модель корпоративного ме�

неджменту. Цілком очевидно, що немає потреби в ство�

ренні універсального інституту управління, через те, що в

залежності від ментальних особливостей кожна країна

формує свою модель корпоративного менеджменту. Це

пов'язано з тим, що незважаючи на уніфіковані норми та

стандарти ведення торгівельних відносин, вплив соціаль�

но�культурного середовища, зокрема, ментальність та тип

культури, досить вагомий. Врахування цих складових може

призвести до лояльного вирішення поставлених задач пе�

ред фірмою, а нехтування — стати загрозою та перешко�

дою на шляху розвитку.

Некоректно порівнювати національну систему госпо�

дарювання України з розвинутими країнами. Саме тому

недоречно намагатися повністю копіювати стиль керуван�

ня та основні елементу менеджменту, які зарекомендува�

ли себе в державах з розвинутим ринковим господарством

та кардинально іншими ментальними рисами. Але вивчен�

ня міжнародного досвіду дозволить виокремити складові,

які стануть підгрунтям для формування та функціонуван�

ня вітчизняної моделі корпоративного управління.

Вітчизняними вченими були зроблені спроби визначи�

ти особливості формування та розвитку національної мо�

делі корпоративного управління. В своїх працях Баю�

ра Д. вважає, що національна модель корпоративного ме�

неджменту буде оптимально функціонувати, якщо на

підприємствах всіх рівнів буде впроваджене корпоратив�

не законодавство, а під час проведення ділових перего�

ворів та встановлення торгівельних зв'язків будуть засто�

совуватися стандарти, норми та принципи корпоративно�

го керування, які використовуються в міжнародній прак�

тиці керівниками підприємств країн ЄС, США та Японії.

Також автор наполягає на тому, що Кодекс корпоратив�

ного менеждменту повинен бути розроблений на законо�

давчому рівні. А для того, щоб вітчизняна модель адек�

ватно функціонувала необхідно постійно підвищувати

рівень корпоративного управління та удосконалювати

системи менеджменту всередині компаній [3].

Також науковець наголошує на впровадженні більш

удосконалених механізмів функціонування організаційно�

управлінської структури на підприємствах та створенні

інституту контролю за виконанням та дотриманням ком�

паніями принципів корпоративного менеджменту. Виконан�

ня цих принципів стане фундаментом для розвитку націо�

нальної моделі управління [1].

Васюткіна Н. вважає, що для розробки, впроваджен�

ня та функціонування корпоративного моделі управління

всередині підприємства необхідно налагодити горизон�

тальні та вертикальні інтеграційні зв'язки як основи фор�

мування внутрішньої корпоративної культури в компанії.

В своїх працях автор вважає, що нейтралізація перешкод

для стабільного функціонування та розвитку системи кор�

поративного управління на підприємстві можлива лише за

умови налагодження культури спілкування між менедже�

рами всіх рівнів. Вчена наголошує на тому, що формуван�

ня стійких відносин між стейкхолдерами, керівниками

підрозділів та державними структурами стане підгрунтям

для стабільного розвитку моделі вітчизняного корпоратив�

ного менеджменту, а створення спеціальної системи кор�

поративного контролю, яка буде поєднувати в собі дирек�

тивні методи перевірки якості виконання робіт та непрямі

методи мотивації працівників, створить сприятливі умови

для функціонування інституту управління [1].
У працях науковця висунута думка про те, що діюча

вітчизняна модель корпоративного менеджменту може
розвиватися лише за умови активної участі держави в зас�

тосуванні непрямих методів корпоративного управління на
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підприємствах з акціонерним капіталом, а також постійного

підвищення професійної кваліфікації менеджерів вищого

рівня та стейкхолдерів. Щодо розробки законодавства з

приводу механізмів корпоративного управління автор на�

голошує на тому, що норми та стандарти повинні врахову�

вати той факт, що для налагодження стабільної системи

комунікацій всередині компанії необхідно створити

відповідні інститути, які будуть контролювати цей процес

[1].

Вчений висловив думку, що застосування спеціальних

стимулів мотивування працівників для виконання їх функ�

ціональних обов'язків також буде сприяти розвитку вітчиз�

няної моделі корпоративного менеджменту. Крім того,

необхідно розробити механізми стимулювання керівників

компаній для застосування принципів та нормативів кор�

поративного управління всередині фірми не формально, а

на практиці [2].

Мороз О.В. вважає, що модель корпоративного менед�

жменту в Україні має схожі риси з двома системами —

американською та японською. Від американської моделі

корпоративного управління національний менеджмент взяв

такі складові, як розподіл акціонерного капіталу між ба�

гатьма стейкхолдерами, лояльність працівників по відно�

шенню до статусу топ�менеджерів, а також управління ком�

панією на трьох рівнях, яке дозволяє акумулювати ресур�

си фірми в кризові періоди. Так само як і японський тип

керування національна модель базується на великій ролі

банків та фінансово�промислових груп в формуванні кор�

поративного менеджменту. Особлива увага приділяється

державі та її активній участі в управлінні компаніями, а

вплив індивідуальних інвесторів на розвиток та функціо�

нування підприємств зводиться до мінімального [5].

Мочерний С. виділяє декілька шляхів розвитку націо�

нальної моделі корпоративного менеджменту, серед яких

в першому випадку розглядається ринкова економіка в

чистому вигляді, в другому — змішана господарська рин�

кова система з елементами капіталізму, а третя система

формується за рахунок формування постіндустріального

суспільства та розвитку сфери послуг. Також автор наго�

лошує на тому, що оптимальна модель корпоративного

менеджменту повинна брати до уваги всі типи власності та

приділяти увагу соціальному захисту працівників та насе�

лення в цілому [3].

На думку Суржик В., національна модель корпоратив�

ного менеджменту для оптимального функціонування на

підприємствах має втілювати такі риси [7]:

— керівництво компанії має чітко розмежувати функ�

ціональні обов'язки між менеджерами різних рівнів;

— на підприємствах необхідно створити умови для

розвитку потенціалу працівників та постійного підвищен�

ня кваліфікації;

— менеджери та керівники відділів мають своєчасно

доносити інформацію стейкхолдерам стосовно розвитку

справ компанії;

— активне застосування принципів соціально�етично�

го корпоративного управління, врахування та захист інте�

ресів працівників компанії, стейкхолдерів, банків, креди�

торів, страхових компаній, постачальників, споживачів, а

також дбайливе ставлення до природи та оточуючого се�

редовища.

Економіст Філіпенко А. наголошує на тому, що віт�

чизняна модель корпоративного менеджменту повинна

грунтуватися на реалізації національних інтересів не лише

в межах держави, а й в світовому господарстві [3].

Михальченко М. у своїх працях запропонував роз�

глядати чотири можливі сценарії розвитку вітчизняної мо�

делі корпоративного управління. Перший базується на не�

конкурентоспроможній економіці, другий можливо реалі�

зувати лише за умови створення "закритої" національної

економіки, третій сценарій має ліберальний характер, а

четвертий — спирається на поєднанні механізмів ринко�

вої економіки з командно�адміністративною системою та

орієнтацією на соціальний розвиток суспільства [2].

Супрун Н. висловлює думку, що для оптимального

функціонування та розвитку національної моделі корпо�

ративного менеджменту необхідно зосередити увагу кері�

вників компаній на функціях контролю та управління, які

притаманні японському та німецькому стилям [8]. У свою

чергу, Соскін О. наголошує на тому, що наразі для Украї�

ни актуальною є модель народного капіталізму, бо вона

відповідає національним інтересам держави та враховує

ментальність громадян [6].

Уманців Ю. вважає, що наразі національна модель

корпоративного менеджменту перебуває на стадії форму�

вання та для більш оптимального функціонування має

втілювати в собі найбільш сприятливі для вітчизняної еко�

номіки риси, зокрема такі, як [9]: кількість акціонерів може

бути необмежена; низьколіквідний фондовий ринок слу�

гує чинником для становлення та розвитку системи корпо�

ративного управління та культури на підприємстві. Також

дослідник наголошує на необхідності постійного моніто�

рингу діяльності працівників, тому доречно створити інсти�

тут контролю за виконанням функціональних обов'язків

менеджерів всіх рівнів.

Чихачова Ю. вважає, що до основних складових, які

характеризують вітчизняну модель корпоративного менед�

жменту можна віднести наступні [10]: рівень розвитку рин�

ку цінних паперів; активна участь держави в управлінні;

розробка законодавчої бази, яка регламентує функціону�

вання та розвиток національного корпоративного управл�

іння та культури. Також вчена приділяє особливу увагу

процесу приватизації в становленні української моделі кор�

поративного менеджменту. Вона наголошує на необхід�

ності участі держави в підприємницькій діяльності, а та�

кож розмежуванні та структуруванні підприємств вироб�

ничої галузі народного господарства.

Таким чином можна зробити висновок, що вчені вважа�

ють за необхідне розробити власну вітчизняну модель кор�

поративного управління, яка буде включати в себе елемен�

ти найбільш вагомих систем корпоративного менеджменту.

У нашому дослідженні ми взяли за основу японську,

американську та європейську моделі корпоративного ме�

неджменту. В статті автор виділив порівняльні ознаки, які

складають основу представлених моделей та наочно де�

монструють специфіку системи керування. Представлені

параметри включають ментальні особливості функціону�

вання ринкових систем господарювання, що в свою чергу

створює підгрунтя для формування та ефективного функ�

ціонування моделей корпоративного менеджменту. По�

рівняльний аналіз діючих моделей менеджменту, представ�

лений в таблиці 1, дозволив на основі виокремлених пара�

метрів визначити складові вітчизняної моделі корпоратив�

ного менеджменту та специфіку їх застосування для до�

сягнення компанією поставлених цілей та задач.

Як видно з таблиці 1, параметри вітчизняної моделі

корпоративного управління грунтуються на базових еле�

ментах зарекомендувавши себе на практиці в системах

управління розвинутих країн. Але всі зазначені параметри

враховують національні особливості розвитку ринкових

відносин в Україні та ментальні риси населення. Якщо зап�

ропонована автором модель корпоративного менеджмен�

ту буде застосовуватися на практиці, то підприємства змо�

жуть досягти поставлених цілей.

Запропонована автором модель корпоративного уп�

равління може бути реалізована за трьома сценаріями роз�

витку. Розглянемо кожний з них окремо.
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1. Позитивний сценарій розвитку застосування віт�

чизняної моделі корпоративного менеджменту передбачає

найменшу ступінь ризику та досягнення високих темпів

зростання національної економіки. Якщо всі зазначені па�

раметри моделі управління, представлені в таблиці 1, бу�

дуть реалізовані на практиці, то за відносно короткі стро�

ки можна буде досягти таких результатів, як: зміцнення

національної грошової одиниці, формування умов для

сприятливого функціонування підприємств малого та се�

реднього бізнесу, а також превалювання серед менеджерів

на всіх рівнях високоосвічених фахівців, які постійно підви�

щують рівень своєї кваліфікації.

Також цей сценарій розвитку передбачає соціально�

етичний тип управління, який проявляється в піклуванні та
захисті інтересів стейкхолдерів, працівників компаній та

суспільства в цілому. Якщо вітчизняна модель корпоратив�

ного менеджменту буде розвиватися за цим сценарієм, то

всі рішення менеджерами будуть мати раціональний харак�

тер. Тобто керівники при прийнятті рішень будуть керувати�

ся своєю кваліфікацією, а також проводити ретельний

аналіз і оцінку можливостей та загроз. Після ретельного

аналізу менеджерами вищого рівня мають бути запропо�

новані варіанти вирішення проблем, які будуть враховува�

ти переваги та недоліки внутрішнього середовища ком�

панії. Вибір оптимального варіанту і своєчасне його вико�

нання — це логічний результат, який досягається при реа�

лізації позитивного сценарію розвитку застосування вітчиз�

няної моделі корпоративного менеджменту.

2. Нейтральний сценарій розвитку застосування

вітчизняної моделі корпоративного менеджменту перед�

бачає помірно�стабільне досягнення поставлених цілей.
Реалізація цього варіанту подій можлива за умови, коли

керівник приймає всі свої рішення, засновані на власних

думках. Тобто топ�менеджер керується досвідом та свої�

Таблиця 1. Порівняльний аналіз моделей корпоративного менеджменту

Джерело: власні пропозиції автора з використанням джерел [1; 4].

Параметр 
порівняння Японська модель Американська модель Європейська модель Українська модель 

1. Процес і характер 
прийняття рішень 
на підприємствах та 
відповідальність за 
їх виконання 

Всі управлінські рішення 
приймаються колегіально 
за участю менеджерів всіх 
рівнів. Саме тому 
відповідальність за вдалі 
або невдалі проекти 
розподіляється між всім 
колективом 

Рішення з конкретної 
проблематики 
приймаються лише 
тими менеджерами, які 
не лише зайняті в 
проекті, а й несуть 
відповідальність за його 
виконання 

Рішення з конкретної 
проблематики 
приймаються лише 
тими менеджерами, які 
не лише зайняті в 
проекті, а й несуть 
відповідаль- 
ність за його виконання 

Рішення мають носити 
індивідуальний характер, тому що 
в такому випадку менеджер буде 
повністю нести відповідальність 
за процес і буде мотивований на 
результат 

2. Характер 
керівництва та 
контролю 

Формальний, гнучкий, 
характеризується 
використанням 
нестандартних методів 
управління 

Жорстко регламентові-
ний та характеризує-
ться суворим 
дотримання норм при 
управлінні 

Жорстко регламентова-
ний та характеризує-
ться суворим 
дотримання норм при 
управлінні 

Структура керівництва має бути 
регламентована та відповідати 
стандартам та нормам 
корпоративного менеджменту 

3. Контроль за 
виконанням процесу 

Весь колектив несе 
відповідальність за 
виконання проекту, 
відповідно всі задіяні 
працівники контролюють 
виконання та дотримання 
умов  

Процес виконання 
поставлених задач та 
дотримання норм і 
стандартів лежить на 
керівнику проекту, 
тобто контролює все 
одна особа  

Процес виконання 
поставлених задач та 
дотримання норм і 
стандартів лежить на 
керівнику проекту, 
тобто контролює все 
одна особа 

У залежності від характеру 
поставлених задач контроль за 
виконанням процесу та 
дотриманням норм може 
здійснюватися як колективом, так 
і в індивідуальній формі.  

4. Кар’єрне 
зростання 

Просування по службовим 
сходам відбувається дуже 
помірно. при цьому 
беруться до уваги стаж 
працівника, його вік та 
лояльність по відношенню 
до компанії  

Просування може бути 
дуже швидким або 
занадто довгим, все 
залежить від освіти, 
особистих досягнень та 
місця роботи. Але 
частіше ця модель 
передбачає швидкий 
кар’єрний зріст 

Кар’єрне зростання 
відбувається помірними 
темпами, до уваги 
беруться не лише освіта, 
а й вислуги років 

Просування по службі може бути 
швидким і цей факт не завжди 
буде пов'язаний з досягненнями 
та гарною освітою. На кар’єрне 
зростання достатній вплив мають 
особисті зв’язки. При 
адекватному функціонуванні 
системи буде спостерігатися 
помірне просування кар’єрними 
сходами 

5. Термін зайнятості 
на фірмі  

Довгострокове або навіть 
довічне працевлашту- 
вання  

Працевлаштування на 
контрактній основі на 
періоди до трьох-п’яти 
років з можливістю 
продовження строку 
зайнятості 

Короткостро- 
кове працевлаштування 

Можлива зайнятість як на 
контрактній основі на короткий 
строк, так і довічне 
працевлаштування за умови 
надання гідних умов праці 

6. Оцінка 
результатів 
діяльності 
працівників 

Колективне досягнення Направленість на 
досягнення 
індивідуального 
результату  

Працівники націлені на 
досягнення 
індивідуального 
результату 

Працівники націлені на 
досягнення колективного 
результату за умови достатнього 
рівня мотивації та оплати праці  

7. Підготовка 
фахівців 

Фахівці мають широкий 
рівень компетенції і 
можуть в майбутньому 
бути універсальними 
менеджерами  

Компетенція фахівців 
вузькоспеціалі- 
зована 

Компетенція фахівців 
вузькоспеціалі- 
зована 

Перевага надається фахівцям 
вузького профілю, але менеджери 
вищого рівня повинні мати 
підготовку широкого профілю 

8. Об’єкт лояльності 
працівника  

Основне місце 
працевлаштування 

Професія Основне місце 
працевлаштування 

Працівники можуть легко змінити 
місце роботи, якщо в іншій 
компанії запропонують більш 
сприятливі умови 
працевлаштування, тому об’єктом 
лояльності є обрана спеціальність 

9. Детерміно- 
ваність кар’єри 

Стаж праці, вік, посада, 
колективні досягнення 

Індивідуальні якості та 
професійні здобутки 
працівників 

Індивідуальні 
досягнення 

Освіта, стаж праці, індивідуальні 
та колективні досягнення, а також 
в деяких випадках мають 
значення особисті зв’язки 
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ми знаннями. Якщо менеджер може аналізувати чинники

зовнішнього та внутрішнього середовища, вміє адекватно

зреагувати на мінливість ринкових відносин та передбачи�

ти можливі варіанти розвитку подій, то застосування цьо�

го сценарію призведе до позитивних зрушень та дозволить

мінімізувати негативний вплив загроз зовнішнього середо�

вища.

При такому варіанті розвитку подій на підприємстві

застосовується соціальний тип керування, тобто йде ор�

ієнтація лише на стейкхолдерів та працівників. Також

цей сценарій передбачає застосування отриманих рані�

ше в схожих ситуаціях знань та досвіду для нейтралізації

критичних моментів, які можуть негативно вплинути на

діяльність компанії. Згодом керівники, які будуть дот�

римуватися даного сценарію, стануть приймати рішен�

ня, які не лише грунтуються на минулому досвіді, а й

мають раціональний характер. При цьому нейтральний

сценарій автоматично стане позитивним. Якщо ж керів�

ник не зробить жодних висновків за попередній період

функціонування компанії і не буде керуватися минулим

досвідом при вирішенні поточних задач, то сценарій ста�

не негативним.

3. Негативний сценарій розвитку застосування вітчиз�

няної моделі корпоративного менеджменту передбачає

нехтування ментальними особливостями при реалізації

моделі корпоративного менеджменту, застосування тра�

диційного стилю керування. Тобто компанія піклується

лише про інтереси акціонерів та власників, на підприємстві

застосовуються жорсткі методи мотивування працівників.

За такого варіанту розвитку подій всі рішення прий�

маються керівником інтуїтивно, базуючись на відчутті, що

вони правильні та доцільні. Вагомим недоліком застосу�

вання цього сценарію є те, що рішення мають короткост�

роковий характер, не орієнтовані на досягнення резуль�

тату, до кінця не продумані та не мають логічного підгрун�

тя. Застосування цього сценарію можливе лише за реалі�

зації проектів, які мають венчурний характер. Але навіть

за таких умов потрібно враховувати ментальні особливості

працівників та орієнтуватися на застосування принципів

соціального типу керування.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті були проаналізовані запропоновані науковця�

ми вітчизняні моделі корпоративного менеджменту, також

були виділені їх основні складові та механізми функціону�

вання. Також у результаті аналізу японської, американсь�

кої та європейської моделей корпоративного менеджмен�

ту було виокремлено основні параметри, які лягли в осно�

ву формування національної моделі корпоративного управ�

ління. Доведено, що при розробці вітчизняної моделі кор�

поративного менеджменту мають братися до уваги мен�

тальні особливості країни. Пропонується, що реалізація

вітчизняної моделі корпоративного менеджменту може

відбуватися за трьома сценаріями розвитку: позитивним,

нейтральним та негативним.
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