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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Постановка проблеми. Чинним правовим механізмам запобігання корпоратив-
ним конфліктам і розв’язання їх притаманна низка недоліків, серед яких дослід-
ники наводять слабку ефективність, неадекватність сучасному стану корпоратив-
них відносин, ігнорування інтересів меншості тощо [1, с. 407].

Належне правове врегулювання запобігання корпоративним конфліктам і вирі-
шення їх неможливе без теоретичного аналізу причин їх виникнення. Досліджен-
ня причин виникнення корпоративних конфлікт має важливе практичне значення 
в аспекті захисту прав учасників корпоративних відносин. У науковій літературі 
немає єдності думок щодо причин виникнення корпоративних конфліктів, що зу-
мовлює актуальність подальших досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням причин виникнення 
корпоративних конфліктів займалися такі науковці, як О.М. Вінник, Е.І. Даніло-
ва, О.Б. Денис, Ю.М. Жорнокуй, А.М. Котов, М.П. Ліщинський, Н.С. Михайлова, 
А.Є. Черпак та інші.

Аналіз причин виникнення корпоративних конфліктів є необхідним для їх 
розв’язання, оскільки дає змогу розкрити їх правову природу й сутність. Серед 
науковців немає єдності з приводу визначення причин корпоративних конфлік-
тів. Дискусійність у поглядах науковців породжує необхідність подальшого дослі-
дження вказаної проблематики. 

Дослідження причин виникнення корпоративних конфліктів зумовлює поста-
новку такої мети статті:

1. Дослідити поняття «причини виникнення корпоративних конфліктів».
2. Проаналізувати значення дослідження причин виникнення корпоративних 

конфліктів.
3. Навести позиції науковців з приводу зарахування певних фактів до причин 

виникнення корпоративних конфліктів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під причиною (лат. – causa) розу-

міють обставини, що викликають появу певного явища. Значення дослідження й 
визначення причин корпоративних конфліктів полягає в розкритті правової при-
роди та сутності корпоративних конфліктів, що дасть змогу ефективніше розро-
бляти методи для запобігання їм. 

У науковій літературі наявна велика кількість досліджень причин виникнення 
корпоративних конфліктів. Однак науковці називають різні причини виникнення 
корпоративних конфліктів. Для належного вивчення позицій науковців убачаєть-
ся за доцільне розмежувати їх за підходами до розуміння причин виникнення кор-
поративних конфліктів.
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Підхід
Науковці, які 
дотримуються 

визначеного підходу

Обставини, що зараховані до причин 
виникнення корпоративних конфліктів

1 2 3

Причини, що 
зумовлюють-
ся правовою 
природою 
корпоративних 
відносин

О.Б. Денис, 
М.І. Іоргачова 

Виникнення корпоративних конфліктів 
зумовлюється об’єктивними особливос-
тями природи товариств, що неминуче 
породжують конфлікти різної величини 
(наявність низки самостійних учасників, 
розподіл функцій власності й управління, 
взаємодія товариства з широким колом 
контрагентів тощо) [2; 12]. М.І. Іоргачова 
пов’язує виникнення корпоративних кон-
фліктів із самою сутністю корпорації, яка 
обумовлюється відділенням власності від 
поточного процесу управління [3, с. 179].

Причини, що 
зумовлюються 
внутрішньою 
організацією 
товариства

Е.О. Юрій, 
М.В. Карвацький, 
О.А. Лаговська,
І. І. Шайдецька, 
М.І. Іоргачова, 
Е.В. Шимбарева 

Порядок підготовки й проведення за-
гальних зборів учасників; формуванням 
органів управління товариства; розподіл 
прибутків і політика виплати дивіден-
дів; політика захисту прав міноритарних 
учасників тощо [4]; мінімізація виплати 
дивідендів, обмеження інформаційної 
відкритості підприємства; підвищення 
підзвітності, наявність асиметричності 
інформації, маніпулювання показниками 
тощо [5, с. 174]; відстороненість власника 
від управління товариством [3, с. 171]; 
суперечність з приводу контролю над кор-
порацією [6, с. 19].

Причини, що 
зумовлюються 
зовнішніми 
чинниками

В.В. Самойленко, 
О.М. Соляник, 
А.В. Толстошеєва, 
О.Б. Денис 

Недосконала судова система; сильна по-
літизація й адміністративне втручання в 
економіку органів державної виконавчої 
влади та їхніх посадовців; низька кор-
поративна культура [7]; недосконалість 
системи регуляторного впливу на процес 
корпоративного управління в країні з 
боку уповноважених органів державної 
влади, виконавчої влади та її посадовців; 
недосконалість системи захисту корпора-
тивних прав [8, с. 277]; негаразди в еконо-
мічній, політичній і соціальній ситуації в 
країні [9, с. 280]; вплив економічної кризи 
на розвиток корпоративних конфліктів 
[10, с. 1].
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Продовження таблиці

1 2 3

Норматив-
но-ціннісний 
підхід

Н.Я. Кунтий, 
Н.С. Михайлова, 
О.М. Соляник, 
І.А. Кулинич, 
А.М. Котов, 
Л.О. Мозгова 

Виникнення корпоративних конфліктів 
через незбіжні цінності та пріоритети 
учасників: довгострокові інтереси учасників 
відносин [11, с. 46]; намагання задовольни-
ти тільки власні інтереси й дія всупереч ін-
тересам товариства [12]; зіткнення інтересів 
учасників і менеджерів [8, с. 278]; наявність 
різноспрямованих інтересів [13, с. 129].

Ресурсна теорія А.В. Смітюх, 
О.Б. Денис 

Виникнення корпоративних конфліктів у 
зв’язку з «дефіцитом джерел» (наприклад, 
певного майна) [14, с. 121]. Корпоративні 
конфлікти виникають між суб’єктами 
економічних відносин із приводу дефіциту 
економічних ресурсів [2, с. 14]. 

Комплексний 
підхід

П.С. Борцевич Виникнення й розвиток корпоративних 
конфліктів зумовлюються об’єктивними, 
організаційно-управлінськими, соці-
ально-психологічними та особистісними 
причинами [15, с. 245].

Деліктний 
підхід

О.М. Вінник Порушення (чи загроза порушення) одним 
учасником корпоративних відносин прав і 
законних інтересів іншого учасника (учас-
ників) [1, с. 411].

Недоліки регу-
лювання

О.М. Вінник, 
В.В. Самойленко, 
Т.Є. Крисань, 
Н.О. Фаріон 

Неналежне регулювання корпоративних 
відносин на законодавчому та/або локаль-
ному рівнях [1, с. 411]; недосконалість 
або відсутність локальних корпоративних 
актів (кодексів корпоративної етики, 
корпоративної поведінки, корпоративного 
управління тощо) [16, с. 137]. Першочер-
гово йдеться про норми, які регулюють 
порядок реалізації корпоративних прав і 
порядок і способи їх захисту [17, с. 163]. 

Уважаємо за доцільне не погодитись із деякими вищенаведеними позиціями щодо 
зарахування до причин корпоративних конфліктів інтересів учасників і конфлікт 
їхніх інтересів. Убачається, що конфлікт інтересів є передумовою корпоративного 
конфлікту, а не причиною його виникнення, у зв’язку з тим що він є перманентним 
для виникнення всіх корпоративних конфліктів. За відсутності конфлікту інтересів, 
навіть за наявності причин для виникнення корпоративного конфлікту його виникнен-
ня є неможливим. Наведені дослідниками обставини: недосконалість законодавства, 
нерівномірний розподіл прибутків, низька корпоративна культура, конкретні юри-
дичні факти тощо, на наш погляд, не можна вважати передумовою корпоративного 
конфлікту. Зазначені факти можуть безпосередньо породжувати настання корпора-
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тивних конфліктів, у зв’язку з чим їх доцільно визначати як причини, або можуть ха-
рактеризувати обставини, в яких виникають корпоративні конфлікти та які сприяють 
їх виникненню, однак безпосередньо їх не породжують, у зв’язку з чим їх доцільно 
визначити як умови виникнення корпоративних конфліктів.

Ефективність діяльності господарського товариства першочергово обумовлю-
ється налагодженим корпоративним управлінням. Під корпоративним управ-
лінням розуміють систему координації й контролю за діяльністю підприємства, 
засновану на поділі прав власності та прав керування, що забезпечує баланс інтере-
сів усіх фінансово зацікавлених сторін [18]. Неефективне корпоративне управлін-
ня або відсутність його налагодженої системи можуть бути причинами виникнення 
корпоративних конфліктів. У науковій літературі наголошується на доцільності 
введення в систему корпоративного управління незалежних директорів і наглядо-
вих рад. Уважається, що пріоритетність останніх зумовлюється незалежністю й 
відсутністю власної заінтересованості.

Суттєвою причиною, що породжує виникнення корпоративних конфліктів, є 
ігнорування конфліктів інтересів. Як зазначалось, конфлікт інтересів є переду-
мовою виникнення корпоративних конфліктів. Передумова корпоративного кон-
флікту уможливлює його настання. За відсутності конфлікту інтересу настання 
корпоративного конфлікту буде неможливим. Крім того, сам по собі конфлікт інте-
ресів може не призводити до настання корпоративного конфлікту. Однак конфлікт 
інтересів є вихідною точкою в процесі виникнення корпоративних конфліктів, за 
умови наявності якого уможливлюється їх настання, він є першочерговим щодо 
корпоративних конфліктів. Узгодження різнобічних інтересів до виникнення кон-
флікту мало б наслідком запобігання деструктивним наслідкам корпоративних 
конфліктів. Крім того, узгодження різноспрямованих інтересів дало б змогу зна-
ходити компромісні рішення та підвищувати особисту заінтересованість і відпові-
дальність кожного з учасників.

Висновки. На основі проведеного дослідження можна резюмувати таке:
1. Виходячи з того, що конфлікт інтересів є перманентним для корпоративно-

го конфлікту, однак самостійно не обов’язково має наслідком настання корпора-
тивного конфлікту, відповідно, причини корпоративного конфлікту – це система 
зв’язків і відносин, що за умови появи конфлікту інтересу зумовлюють настання 
корпоративного конфлікту. 

2. Уважаємо, що конфлікт інтересів є передумовою виникнення корпоративно-
го конфлікту, у зв’язку з чим недоцільним є зарахування корпоративного конфлік-
ту до причин виникнення корпоративного конфлікту.

3. Причини корпоративних конфліктів можна класифікувати на такі групи: 
причини, що зумовлюються правовою природою корпоративних відносин; причи-
ни, що зумовлюються внутрішньою організацією товариства; причини, що зумов-
люються зовнішніми чинниками; причини, що зумовлюються нормативно-цін-
нісним підходом; причини засновані на ресурсній теорій; недоліки регулювання; 
причини, що належать до комплексного й деліктного підходів.

4. Для подальшого дослідження перспективним убачається аналіз підстав 
виникнення корпоративних конфліктів. 
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Анотація 
Чайковська А. В. Дослідження причин виникнення корпоративних конфліктів. – Стаття. 
У статті досліджуються причини виникнення корпоративних конфліктів. Наводиться визначення 

досліджуваної категорії. Розроблена класифікація позицій науковців щодо зарахування певних обста-
вин до причин виникнення корпоративних конфліктів. 
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флікту, корпоративний інтерес, конфлікт інтересів. 


