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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ

В статье исследованы европейские 
подходы к подготовке кадров для полиции. 
Показано, что они детерминируются ря-
дом факторов, таких как: государственная 
политика, идеология и социальные уста-
новки; национально-исторические тра-
диции; образовательные концепции, идеи 
и принципы, специфика национальных 
правовых систем; особенности органи-
зации и регулирования деятельности 
правоохранительных органов и тому подо-
бное. Отмечено, что тенденциями разви-
тия систем подготовки полицейских в евро-
пейских странах можно считать усиление 
их кооперации, унификации национальных 
законодательств, активная направлен-
ность на сотрудничество с обществомна-
селением и увеличение в программах подго-
товки доли социально-поведенческих наук.

Ключевые слова: полицейское образо-
вание, общество, программы подготовки, 
законодательство, правоохранительные 
структуры, правовая система
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зультатах діяльності відкритих акціонерних 
товариств (корпорація).

Мета і завдання статті полягають у тому, 
щоб охарактеризувати поняття і визначен-
ня корпорації та розглянути основні поло-
ження адміністративно-правового забезпе-
чення корпоративного управління. 

Стан наукового дослідження проблеми 
корпоративного управління розкриваєть-
ся в працях вітчизняних науковців-юрис-
тів і економістів, зокрема О.П. Гетьманець, 
О.М. Бандурки, І.Л. Райніна, О.В. Носової, 
В.В. Холода, Т.В. Назарчука, М.М. Шкіль-
няка та інших, але вказаними вченими не 
розглянуте питання адміністративно-право-
вого забезпечення корпоративного управ-
ління. 

Виклад основного матеріалу
Економіка України включена в процес 

створення глобальної економіки, в системі 
якої товари, послуги, фінансовий капітал, 
знання, інформація, ідеї, кадри вільно пе-
реміщуються з країни в країну перетинаю-
чи економічні, політичні та адміністративні 
кордони та відстані. 

У таких умовах особливого значення набу-
ває правове забезпечення управління еконо-
мічними процесами, управління в окремих 
галузях народного господарства, управлін-
ня окремими підприємствами, фірмами, ін-
шими суб’єктами господарювання. Процеси 
глобалізації економіки, як на міжнародному 

Постановка проблеми
Створення великих, середніх і малих кор-

поративних структур обумовило не тільки 
важливі переваги у порівнянні з роздробле-
ними підприємствами малого та середнього 
бізнесу, а й поставило на порядок денний 
формування ефективної системи управлін-
ня економікою України, зокрема, системи 
правового регулювання корпоративного 
управління, розробки рекомендацій щодо 
зацікавленості працівників – власників у ре-
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рівні, так і в національних масштабах, викли-
кали необхідність інтеграції господарської 
діяльності як на рівні окремих суб’єктів гос-
подарювання, так і між суб’єктами господа-
рювання різних країн. Зростаючий рівень 
міжнародної і внутрішньої конкуренції зму-
шує суб’єктів господарювання шукати шля-
хи удосконалення власної діяльності, підви-
щувати конкурентоздатність, об’єднувати 
потенціал в боротьбі за виживання та рин-
кове співробітництво. Вказані процеси в 
управлінні економікою потребують, перш 
за все, належного адміністративно-правово-
го забезпечення організації підприємниць-
кої діяльності, управління в корпоративних 
інтегрованих структурах, найбільш масовим 
серед яких є акціонерні товариства. 

Відкриті акціонерні товариства (ВАТ) є 
по суті корпоративними об’єднаннями, під 
якими взагалі розуміють не тільки корпо-
ративні товариства, які виступають як са-
мостійні юридичні особи, але і групи юри-
дичних або самостійних господарських під-
приємств, що ведуть спільну діяльність на 
основі консолідації активів або договірних 
(контрактних) відносин для досягнення за-
гальних цілей.1 

Термін «корпорація» застосовується як си-
нонім терміну «акціонерне товариство», яке 
має свою організаційну структуру наділену 
певними функціями управління. Під корпо-
рацією розуміють юридичне об’єднання з 
певними економічними цілями та власною 
системною управління, яке передбачає па-
йову (дольову) участь власників, правовий 
статус і правоздатність якого визначається 
місцем і метою його створення. 

Адміністративно-правове забезпечення 
корпоративного управління реалізується 
через систему взаємодії між акціонерами і 
керівництвом компанії, фірми, корпорації, 
включаючи раду директорів, керівників від-
ділів і служб, інших зацікавлених осіб. За 
допомогою корпоративного управління, в 
т.ч. адміністративно-організаційних заходів, 
реалізуються права акціонерів, формується 
кадровий персонал, створюються матеріаль-
ні та фінансові ресурси, здійснюється контр-

1 Олексій Цурак Система корпоративного управлін-
ня в Україні: стан та перспективи // Схід. – № 2 (80). 
– 2007. – С. 1-4. 

оль як за діяльністю керівників корпорації, 
так і інших працівників корпорації, вирішу-
ються інші питання виробничого характеру. 

Основним предметом корпоративного 
управління є контроль за здійсненням фі-
нансової і господарської діяльності корпо-
рацій, без втручання в оперативне, техноло-
гічне і тактичне управління. 

Корпоративне управління полягає у реа-
лізації адміністративно-правових відносин 
між менеджерами корпорацій та їх власни-
ками (акціонерами) з іншими зацікавлени-
ми сторонами, пов’язаними із забезпечен-
ням ефективності господарської діяльності 
корпорації та задоволенням інтересів влас-
ників. 

Адміністративно-правове забезпечення 
корпоративного управління вимагає від 
корпорації чіткого розподілу обов’язків між 
менеджерами, наявності специфічних орга-
нів управління, особливих зв’язків корпо-
рації із оточуючим середовищем (органами 
влади, місцевого самоврядування, контр-
олюючими органами), належним чином 
оформлених взаємовідносин із партнерами, 
постачальниками, кредиторами, споживача-
ми, громадськістю. 

Адміністративно-правове забезпечення 
корпоративного управління ґрунтується 
на положеннях Господарського і Цивільно-
го кодексів України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Закону 
України «Про холдингові кампанії»2 (2006), 
Закону України «Про ратифікацію Конвен-
ції про трансатлантичні корпорації»3 та ін-
ших законах, які регулюють в тій чи іншій 
мірі управлінську діяльність. 

Основним управлінським документом 
корпорації є її статут, в якому має бути вста-
новлена система внутрішнього управління, 
яке здійснюється Загальними зборами ак-
ціонерів, Наглядовою Радою, Ревізійною 
комісією, Радою директорів, керівниками 
галузевих служб і структурних підрозділів 
корпорації. Рада директорів (директор) ви-

2 Про холдингові кампанії : закон України // Ві-
домості Верховної Ради України, 2005. – № 34. – 
С. 291.
3 Про ратифікацію Конвенції про трансатлантичні 
корпорації : закон України // Відомості Верховної 
Ради України, 1999. – № 35. – С. 323. 
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рішує адміністративно-правові питання (ка-
дрові, фінансові, маркетингові, організацій-
но-функціональні тощо). 

Наявність ефективної структури корпора-
тивного управління є питанням надзвичай-
ної важливості. Корпоративне управління 
містить у собі комплекс засбів управління 
діяльністю окремої корпорації з боку ради 
директорів і менеджменту, що торкається 
таких аспектів, як:

- постановка корпоративних цілей (вклю-
чаючи визначення економічної вигоди для 
власників);

- управління поточною діяльністю корпо-
рації;

- врахування інтересів учасників корпора-
тивних відносин;

- забезпечення відповідності корпоратив-
ної діяльності і корпоративної культури ви-
могам діючого законодавства, нормативній 
базі і загальноприйнятим нормам ділового 
обороту;

- захист інтересів акціонерів і інвесторів.
Корпорація – організація, визнана юри-

дичною особою, заснована на об’єднаних 
капіталах (добровільних внесках), що пе-
редбачає часткову власність, що здійснює 
яку-небудь соціально корисну діяльність, і 
характеризується значною концентрацією 
управлінських функцій на верхньому рівні 
ієрархічної структури. Дана форма організа-
ції підприємницької діяльності має широке 
поширення в економічно розвитих країнах і 
успішно розвивається в Україні. 

Форми корпоративного управління вико-
ристовуються не тільки в сфері економіки, а 
й в інших сферах суспільного життя, зокре-
ма, в правоохоронних органах і правоохо-
ронних організаціях. 

В окремих органах центральної виконав-
чої влади створюються наглядові ради, спо-
стережні комісії, громадські ради, колегії та 
інші структури колегіального управління та 
контролю. 

Згідно ст. 51 Закону України «Про наці-
ональну поліцію» прийом на службу в ор-
ганах поліції здійснюється лише через по-
ліцейські комісії, які є громадськими струк-
турами. При Міністерстві внутрішніх справ 
діють громадські ради. Вони діють при всіх 
головних управліннях поліції в областях. 

Спеціальні незалежні конкурсні комісії 
розглядають кандидатури на керівні посади 
Державного бюро розслідувань, спеціальної 
антикорупційної прокуратури, Національ-
ного антикорупційного бюро України. В 
системі Національного банку України, Ук-
рзалізниці, Нафтогазу діють наглядові ради. 
Адвокатура, як правозахисна самоврядна 
організація має свої контрольні, ревізійні, 
кадрові органи, які діють за методом корпо-
ративного управління. 

Керівники різних відомств все частіше 
звертаються до вивчення громадської думки, 
проведення громадських експертиз, залучен-
ня представників громадськості до розгляду 
поточних питань управління, до встановлен-
ня партнерських відносин з громадянами. 

У Законі України «Про національну полі-
цію» передбачено, що поліція взаємодіє на 
партнерських засадах з громадськими орга-
нізаціями, звітує перед громадськістю. 

Корпорація, як організація, являє собою 
штучно створену соціальну групу інституці-
онального характеру, що виконує визначену 
суспільну функцію (виробництво, нагрома-
дження капіталу і рахунків, впорядкований 
розподіл коштів), орієнтовану на досягнен-
ня взаємозалежних і специфічних цілей у 
певній сфері людської діяльності. Виходячи 
з того, що корпорація являє собою колек-
тивне утворення, організацію, що має статус 
юридичної особи, створену об’єднанням ка-
піталів (добровільних внесків), яка здійснює 
будь-яку соціально корисну діяльність, мож-
на виокремити визначені ознаки, що харак-
теризують такі корпоративні утворення:

- об’єднане утворення, що функціонує у 
відповідності з визначеними цілями;

- об’єднання капіталу;
- здійснення соціально-значущої діяльнос-

ті в широких масштабах (виробництво, фі-
нанси, створення матеріальних благ, торгів-
ля, сировинні і переробні галузі);

- статус юридичної особи.
Основними задачами корпоративного 

управління є:
- створення і забезпечення діяльності 

ефективного механізму аналізу, що тече 
і стратегічного Управління, прийняття 
управлінських рішень і контролю за діяль-
ністю товариства;
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- забезпечення однакового і справедли-
вого відношення до всіх акціонерів (у тому 
числі до дрібних й іноземних) і можливості 
всім акціонерам використовувати ефектив-
ні способи захисту у випадку порушення їх 
прав;

- балансування інтересів акціонерів, ме-
неджерів, працівників, клієнтів, партнерів 
і постачальників акціонерного товариства, 
тобто зацікавлених осіб, держави і громад-
ськості.4

Висновок
Корпоративне управління слід сприймати 

як важливий фактор економічного розвитку 
та необхідну умову функціонування в між-
народному та національному конкурентно-
му середовищі. Корпоративне управління 
є невід’ємною складовою ринкової еконо-
міки, умовою для розвитку приватного під-
приємства. 

4 Сутність корпоративного управління https://
pidru4niki.com/1130110752406/menedzhment/
sutnist_korporativnogo_upravlinnya

Корпоративне управління розглядається 
як комплекс взаємодії між акціонерами і ке-
рівництвом корпорації в особі Ради дирек-
торів, інших керівних структур з зацікавле-
ними сторонами, які мають відношення до 
корпорації. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито сутність адміністра-

тивно-правового забезпечення корпоративно-
го управління, висвітлено роль і місце керів-
них органів корпорацій, завдання і цілі кор-
поративного управління, показана специфіка 
управління корпоративними об’єднаннями. 
Корпоративне управління охарактеризоване 
як невід’ємний фактор розвитку економіки 
в сучасних умовах. Підкреслено, що головним 
завданням адміністративно-правового за-
безпечення корпоративного управління є за-
доволення інтересів та прав акціонерів та 
інших зацікавлених сторін в ефективній ді-
яльності корпорацій. Необхідність корпора-
тивного управління обумовлена тим, що кор-
порація, як власність, належить власникам 
чи інвесторам, а права управління делеговані 
раді директорів і менеджменту, що породжує 
інколи конфлікт інтересів, який має бути 
розв’язаний в процесі управління. 
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SUMMARY 
The essence of corporate governance 

administrative and legal support is revealed; the 
role and place of corporation governing bodies, 
objectives and goals of corporate governance are 
highlighted; the specifics of the corporate association 
governance is shown in the article. The corporate 
governance is characterized as an integral factor 
of the economy development in modern conditions. 
It is emphasized that the main task of the corporate 
governance administrative and legal support is to 
satisfy shareholders’ and other interested parties’ 
interests and rights in the corporations’ efficient 
activity. The necessity of corporate governance 
is caused by the fact that the corporation, as 
property, belongs to the owners or investors, and 
the management rights are delegated to the board 
of directors and management, sometimes it gives 
rise to a conflict of interest that should be resolved 
during the management process.
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