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Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка підходів щодо забезпечення 
економічної безпеки корпоративних відносин в акціонерному товаристві. Узагальнено 
соціально-економічну природу та особливості здійснення процесів корпоративного 
співробітництва в акціонерному товаристві. Розглянуто положення щодо визначення 
сутності корпоративних відносин як специфічної складової економіки та організації 
діяльності акціонерного товариства. Визначено особливості забезпечення економічної 
безпеки корпоративного підприємства (акціонерного товариства) як організаційно-правової 
форми підприємницької діяльності, що заснована на об’єднанні капіталу, розмежуванні прав 
власності та функцій управління, обмеженій відповідальності. Узагальнено характеристики 
спрямованості впливу учасників корпоративних відносин на прийняття стратегічних рішень 
в сфері забезпечення економічної безпеки функціонування та розвитку акціонерного 
товариства. Доведено необхідність формування системи забезпечення економічної безпеки 
як складової механізму корпоративного управління акціонерним товариством. 
Представлено рекомендації щодо обґрунтування вибору та результативного використання 
форм та методів протидії загрозам та ризикам здійснення корпоративних відносин для 
забезпечення стабільності розвитку та забезпечення інтересів учасників акціонерного 
товариства. Встановлено причини та розглянуто основні закономірності виникнення й 
поглиблення корпоративного конфлікту як основної форми прояву протиріч між учасниками 
корпоративних відносин та джерела виявлення перешкод, ризиків та загроз стабільності 
функціонування і розвитку акціонерного товариства. Доведено визначальний характер 
впливу конфігурації розподілу корпоративного контролю на забезпечення економічної 
безпеки акціонерного товариства. 
 
The purpose of the article is to provide a theoretical justification and to develop the approaches for 
ensuring the economic safety of corporate relations in a joint-stock company. The socio-economic 
nature and the features of the corporate cooperation processes implementation in a joint-stock 
company have been generalized. The essence of corporate relations as a specific component of the 
economy and activity organization of a joint-stock company has been considered. The peculiarities 
for ensuring the economic security of a corporate enterprise (joint-stock company) as an 
organizational and legal form of business activity have been defined. It is proved that this form of 
business activity based on the pooling of capital, the separation of ownership and management 



functions, limited liability. The characteristics of the corporate relations participants’ influence on 
making strategic decisions in the sphere of economic security of a joint-stock company functioning 
and development have been generalized. The need to create a system of economic security as a 
component of the corporate governance mechanism of a joint-stock company has been proven. The 
recommendations for substantiating the choice and effective use of forms and methods of 
counteracting the threats and risks of corporate relations have been presented. These 
recommendations are necessary to ensure the stability of development and to secure the interests of 
joint-stock companies’ members. The causes and the main patterns of emergence and deepening of 
corporate conflict have been considered. The corporate conflict has been presented as a form of 
contradiction between participants in corporate relations, and as a source of the obstacles, risks, 
and threats to the stability of a joint-stock company functioning and development. The influence of 
the corporate control configuration and distribution has been presented as a decisive factor for 
ensuring the economic security of a joint-stock company. Additional theoretical substantiation and 
methodological elaboration require guidance on resolving corporate conflicts in the context of 
ensuring the economic security of a joint-stock company. 
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Постановка проблеми. Надзвичайно велике поширення корпоративної форми організації 

підприємницької активності (господарських товариств) в діловому світі та у господарському житті сучасного 
суспільства пояснюється насамперед наявністю значної кількості вагомих переваг та позитивних ознак, 
використання яких в практичній діяльності корпорацій (в основі організаційно-економічної побудови яких 
знаходяться специфічні соціокультурні засади здійснення корпоративного співробітництва) дозволяє у 
найбільш повній мірі забезпечити задоволення інтересів та прагнень широкого кола учасників відповідних 
корпоративних відносин. До складу такого роду переваг звичайно відносять високу продуктивну здатність 
корпорацій щодо майже необмеженого нарощування капіталу (інкорпорування фінансово-інвестиційних 
ресурсів із зовнішніх джерел на незворотній, але умовно-оплатній основі – що закріплюється як шляхом участі 
учасників у визначенні напрямків розподілу одержаних результатів діяльності, так і через можливість передачі-
продажу корпоративних прав на відкритому ринку), обмеженість відповідальності власників корпоративних 
прав за зобов’язаннями господарського товариства (що супроводжується утворенням корпорації як 
відокремленого від засновників та учасників самостійно діючого, автономного в юридичному та 
господарському сенсі суб’єкту), розмежування прав власності та функцій управління (пов’язано із 
можливостями залучення високопрофесійного менеджменту у поєднанні із дотриманням при цьому 
організаційних та правових засад корпоративного демократизму при упорядкуванні цілісної структурної 
побудови та фахового кадрового складу вищих органів управління корпорацією) та ін. Проте реалізація такого 
роду переваг та можливостей нерозривно пов’язана із виникненням не менш значного за складом та потужного 
за впливом кола додаткових загроз та ризиків для забезпечення економічної безпеки корпорації, що також 
прямо пов’язані із особливостями здійснення корпоративних відносин та економічного співробітництва в 
господарському товаристві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблематики формування організаційних та 
економічних засад корпоративного співробітництва, регулювання корпоративних відносин в господарських 
(акціонерних) товариствах, корпоративного управління та розподілу корпоративного контролю є одним з 
провідних напрямків сучасних економічних досліджень, що, зокрема, підтверджується докладністю розгляду 
зазначених питань в роботах таких вітчизняних і зарубіжних науковців як Анісінкова Д. [1], Баляснікова М. [1], 
Булл Р. [15], Волотовська О. [1], Кіпчарська Я. [5], Кнелл А. [17], Кондратьєв В. [7], Пахомова Н. [9], 
Пилипенко А. [10], Попов О. [11], Сміт Р. [16], Франчук В. [12] та ін. З іншого боку, дослідженню різних 
аспектів забезпечення економічної безпеки підприємств, які утворені в різних організаційно-правових формах 
та які базуються на використанні різних форм власності, становлять вагомий здобуток досліджень таких 
авторитетних вчених як Ареф`єва О. [2], Бланк І. [3], Булл Р. [15], Живко З. [4], Коваленко О. [6], Кузенко Т. 
[2], Куркін М. [8], Лисенко Л. [6], Шемаєва Л. [13], Шоу Д. [18], Штангрет А. [14] та ін. Проте власне розгляд 
своєрідних корпоративних особливостей забезпечення економічної безпеки господарських товариств (як 
підприємств, утворених на засадах здійснення специфічних корпоративних відносин) до цього часу 
визначається фрагментарним характером.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування та розробка підходів щодо 



забезпечення економічної безпеки корпоративних відносин в акціонерному товаристві. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека є однією з найбільш широких за 

змістом характеристик, через яку в структурній побудові та в функціональних параметрах, а також у 
результатах діяльності підприємства (отриманих або очікуваних) знаходять відбиття усе розмаїття та 
складність сформованої системи його зв’язків і відносин із зовнішнім середовищем, а також ступень 
відповідності використовуваних виробничо-технологічних, соціально-економічних, маркетингово-збутових та 
інших щодо умов господарювання. Виходячи з вивчення поширених серед науковців поглядів щодо 
встановлення сутності та змісту даної категорії (див., зокрема, роботи [2], [3], [4], [6], [8], [13], [14], [15], [18] та 
ін.) можна відзначити наявність при цьому таких основних підходів щодо розгляду даного питання: цільовий 
(спроможність підприємства щодо визначення адекватних економічній ситуації цілей та забезпечення 
ефективного здійснення послідовності вирішення відповідних таким цілям господарських завдань); 
адаптаційний (здатність виробничо-економічної системи підприємства щодо гнучкого реагування-
пристосування до змін середовища господарювання для збереження стабільності функціонування та сталості 
розвитку); «захисний» (економічна безпека як відбиття можливості підприємства щодо протидії ризикам, 
загрозам, небезпекам та іншим проявам нестабільності середовища господарювання, що утруднюють або 
перешкоджають виконанню прийнятих планів, орієнтованих на досягнення поставлених цілей); управлінський 
(відображення взаємної збалансованості та синергетичної підтримки використовуваних функціональних 
режимів та управлінських процедур, сформованих в рамках структурної побудови підприємства); ресурсний 
(формування ресурсного потенціалу, використання якого дозволяє забезпечити стійкість функціонування 
підприємства). Отже, з точки зору автора, економічна безпека являє собою певний стан підприємства, 
(визначається досягнутим рівнем прояву основних характеристик, параметрів, показників його діяльності, що 
відповідає вимогам досягнення системи поставлених цілей), збереження стабільності та стійкості якого 
забезпечується на основі використання сформованого міжфункціонального комплексу процедур та операцій, що на 
основі наявного ресурсного потенціалу дозволяють компенсувати (без втрати економічної рівноваги та 
стратегічної стійкості розвитку, без перегляду визначених цілей та пріоритетів діяльності) будь-який 
негативний вплив змін умов середовища господарювання.  

Слід відзначити, що стосовно корпоративних підприємств (насамперед, таких, що утворені у вигляді 
акціонерних компаній для здійснення великих обсягів економічної активності) проблематика забезпечення 
економічної безпеки набуває додаткового змісту та специфічних особливостей, які, проте, не знаходять 
належного відображення в існуючих підходах щодо вирішення даних питань. Зокрема, наприклад, 
Кіпчарська Я. [5, с.152-153], Франчук В. [12, c.165] специфічний корпоративний зміст безпеки господарського 
(акціонерного) товариства пов’язують майже виключно із досягненням збалансованості інтересів учасників 
корпоративних відносин на засадах належного формування, упорядкування та узгодження відповідних 
складових внутрішнього середовища корпорації (фінансово-економічної, організаційно-управлінської, 
інтелектуально-кадрової, техніко-технологічної, інформаційної, силової). Проте в рамках такого підходу не 
може бути досягнуто повне та адекватне розкриття, по-перше, досить неоднозначного змісту корпоративних 
відносин як специфічного феномену господарського життя (особливість та відмінність якого пов’язана із 
виникненням власне корпорації як суб’єкту, що є повністю відособленим від учасників цих відносин в 
економічному аспекті та автономним в сенсі правоздатності), та, по-друге, визначення необхідності 
формування достатньо складного (за структурною побудовою та функціонально-процедурним наповненням) 
механізму корпоративного управління, що має насамперед інституціональну природу. Так, Попов О. [11, с.152-
153] цілком слушно наполягає на тому, що саме інституціональний характер корпоративного управління 
обумовлює дуалістичність прояву властивостей акціонерного товариства як, з одного боку, учасника 
корпоративних відносин (такий підхід в найбільшій мірі відповідає традиційному розумінню сутності 
економічної безпеки стосовно корпорацій), а з іншого – як певного інституціонального утворення, через яке 
здійснюється генерування та оформлення певних практик колективної соціально-економічної активності, а 
також інтегрування економічних агентів до різних контурів здійснення корпоративних відносин. Отже, з точки 
зору автора, саме інституціональний аспект корпоративних відносин як об’єкту управлінського впливу та 
регулювання в недостатній мірі представлений в наявних підходах щодо теоретичного та осмислення та 
практичного опрацювання питань забезпечення корпоративної та економічної безпеки акціонерних 
(господарських) товариств. При цьому саме ігнорування інституціонального підґрунтя корпоративних відносин 
в управлінні акціонерним товариством найчастіше виступає причиною виникнення та рушійною силою 
поглиблення корпоративного конфлікту як основної форми прояву протиріч між учасниками корпоративних 
відносин та джерела виявлення перешкод, ризиків та загроз стабільності функціонування і розвитку 
акціонерного товариства. 

По-перше, господарське товариство є тільки одним із суб’єктів корпоративних відносин, права, 
обов’язки та відповідальність якого перед іншими учасниками визначається формальними (нормативними) та 
неформальними (позанормативними) положеннями інституціональної угоди про співробітництво, 
доброчесність дотримання умов якої залежить в значній (в сучасних умовах трансформаційних економік – у 
вирішальній) мірі від дієздатності та якості функціонування національної системи корпоративного управління 
(носить переважно зовнішній характер). При цьому слід відзначити, що інтереси корпорації як такого 
автономного та самостійного суб’єкту неминуче будуть входити у протиріччя із прагненнями інших учасників 
корпоративного співробітництва, інтереси яких також можуть бути в значній мірі захищеними та 



забезпеченими на інституціональному рівні (прикладом такого роду суперечності можуть, зокрема, вважатися 
надзвичайно поширені конфлікти між великими корпораціями та мінорітарними акціонерами).  

По-друге, корпоративне підприємство все ж таки являє собою об’єкт власності (хоча й такої, що існує у 
колективно-розподіленій формі), продуктивне використання якого є джерелом утворення усього широкого кола 
результатів діяльності, які, в свою чергу, виступають основою для забезпечення всіх інтересів, прагнень, потреб 
і запитів учасників корпоративних відносин. Проте практична реалізація такого роду очікувань відносно до 
різних груп суб’єктів та окремих індивідів у вирішальній мірі залежить від наявного балансу розподілу 
економічної влади та корпоративного контролю в господарському товаристві. При цьому очевидно, що 
реалізація традиційного підходу щодо розгляду економічної безпеки (з орієнтацією на збереження стабільності 
та стійкості стану відповідно до визначених цільових орієнтирів функціонування та розвитку) стосовно до 
корпоративного підприємства цілком може призвести до защемлення навіть законних інтересів тих учасників, 
що в недостатній мірі представлені в такому балансі розподілу (через повністю ймовірні неконсенсусну 
суб’єктивність усвідомлення та опортуністичну довільність визначення зазначених цілей). Отже, наявність 
такого роду протиріч та суперечностей також являє собою вагоме джерело утворення загроз та ризиків щодо 
забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства, що має знаходити обов’язкове відображення при 
формуванні механізму забезпечення корпоративної безпеки. 

По-третє, відкритий характер корпоративного співробітництва в цілому базується та у значній мірі 
припускає можливість змагальності учасників корпоративних відносин щодо доступу до важелів прийняття 
управлінських рішень відносно регулювання функціонування та розвитку акціонерного товариства 
(визначається зазначеним вище балансом розподілу корпоративного контролю). При цьому навіть 
започаткування такого змагання (наприклад, з боку сторонніх економічних агентів – при спробі недружнього 
злиття-поглинання шляхом цілком легальної купівлі часток корпоративних прав на відкритому ринку) з точки 
зору володарів корпоративного контролю логічно слід розглядати як загрозу корпоративній безпеці 
акціонерного товариства. Проте, з іншого боку, потенційна наявність або реальне виникнення такого роду 
загроз може виступати ознакою недостатньо ефективного (в рамках сформованої конфігурації розподілу 
економічної влади) розпорядження активами та майном корпоративного підприємства, що, в кінцевому 
рахунку, слід вважати шкодою інтересів решти учасників, не представлених достатньою мірою у володінні 
частками корпоративного контролю. 

Таким чином, слід відзначити, що специфічний характер феномену корпоративної безпеки 
акціонерного товариства полягає у спрямованості заходів щодо забезпечення повного дотримання усіх 
законних прав та інтересів, передбачених інституціональними засадами (принципами, пріоритетами, умовами) 
базової угоди про співробітництво та співпрацю учасників корпоративних відносин. При цьому обґрунтування 
вибору та досягнення результативності використання форм та методів протидії загрозам та ризикам здійснення 
корпоративних відносин для забезпечення стабільності розвитку та забезпечення інтересів учасників 
акціонерного товариства має орієнтуватися саме на дотримання зазначених інституціональних засад 
співробітництва.  

Висновки. Економічна безпеки являє собою певний стан підприємства, (визначається досягнутим 
рівнем прояву основних характеристик, параметрів, показників його діяльності, що відповідає вимогам 
досягнення системи поставлених цілей), збереження стабільності та стійкості якого забезпечується на основі 
використання сформованого міжфункціонального комплексу процедур та операцій, що на основі наявного 
ресурсного потенціалу дозволяють компенсувати (без втрати економічної рівноваги та стратегічної стійкості 
розвитку, без перегляду визначених цілей та пріоритетів діяльності) будь-який негативний вплив змін умов 
середовища господарювання.  

Специфічний характер феномену корпоративної безпеки акціонерного товариства полягає у 
спрямованості заходів щодо забезпечення повного дотримання усіх законних прав та інтересів, передбачених 
інституціональними засадами (принципами, пріоритетами, умовами) базової угоди про співробітництво та 
співпрацю учасників корпоративних відносин. При цьому обґрунтування вибору та досягнення 
результативності використання форм та методів протидії загрозам та ризикам здійснення корпоративних 
відносин для забезпечення стабільності розвитку та забезпечення інтересів учасників акціонерного товариства 
має орієнтуватися саме на дотримання зазначених інституціональних засад співробітництва. 

Інституціональний аспект корпоративних відносин як об’єкту управлінського впливу та регулювання в 
недостатній мірі представлений в наявних підходах щодо теоретичного та осмислення та практичного 
опрацювання питань забезпечення корпоративної та економічної безпеки акціонерних (господарських) 
товариств. 

Напрямки подальших досліджень. На додаткове теоретичне обґрунтування та методичне 
опрацювання потребують рекомендації щодо розв’язання корпоративних конфліктів в контексті забезпечення 
економічної безпеки акціонерного товариства. 
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