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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Україна давно розпочала шлях впровадження стандартів корпоративного 

управління, де найуспішнішими слід визнати фінансовий сектор, зокрема 

банківські установи, акціонерні товариства та сектор управління державними 

підприємствами.  Втім ця успішність поки що обмежується лише формуванням 

нормативно-правової бази та формалізацією функцій таких органів управління 

як Наглядова Рада та уточнюються напрями роботи служби внутрішнього 

аудиту. 

В сучасних умовах розвитку економіки  більшість підприємницьких 

структур не приділяють належної уваги аналізу ефективності корпоративного 

управління, що пояснюється відсутністю теоретичних та практичних розробок з 

цієї проблематики. З одного боку, це пояснюється небажанням з боку 

управлінців корпоративних підприємств впроваджувати стандарти 

корпоративного управління. З іншого боку, сучасні підходи  до ефективного 

контролю за дотримання інтересів всіх учасників корпоративного управління 

(включаючи внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів) вимагають прозорості 

інформаційної бази та удосконалення аналітичного забезпечення в 

методологічному та методичному аспектах. 

Теоретичні та методологічні основи корпоративного управління достатньо 

ґрунтовно висвітлені в  наукових працях таких зарубіжних вчених як А. Берлі, 
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Г. Мінза, П. Дракер, Дж. Кейнс, Ж. Ламбен, А. Маршалл, В. Ойкен, М. Портер, 

П. Самуельсон та ін. У вітчизняній економічній науці проблеми корпоративного 

управління почали привертати увагу вчених в кінці дев’яностих років минулого 

століття. Це пов’язано з процесами трансформації економіки та об’єктивною 

необхідністю становлення нової системи відносин в бізнес-середовищі, де на 

передній план стали висуватися принципи корпоративного менеджменту. У 

вирішенні проблем розвитку принципів корпоративного управління як ключових 

правил функціонування складних підприємницьких структур, спрямованих на 

узгодження інтересів власників та менеджерів компаній, вагомий внесок зробили 

такі вітчизняні вчені як О. Апостолюк, Я. Абрамов, В. Боковець, О. Денисюк, 

Л. Довгань, І. Ігнатьєва, О. Гарафонова, М. Кудінова, М. Мальська, О. Мозгова, 

Т. Мостенська, Н. Новак, Л. Савчук, В. Пуртов, І. Сазонець, Г. Штерн. Проте 

більшість вітчизняних досліджень здебільшого акцентують увагу на адаптації 

зарубіжної практики корпоративного управління до сучасних умов економічного 

розвитку складних підприємницьких структур в Україні. Незважаючи на високу 

цінність наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців відносно 

удосконалення корпоративного управління, низка проблемних питань у частині 

удосконалення методологічних та методичних засад аналізу його якості та 

ефективності залишається поза зоною уваги науковців.  

Важливим напрямом досліджень є аналітична оцінка ефективності 

корпоративного управління з позиції повноти дотримання інтересів різних 

учасників цього процесу. Оцінку якості корпоративного управління пропонуємо 

здійснювати за такими групами показників: показники, що відображають ступінь 

дотримання принципів корпоративного управління; показники, що 

характеризують результати фінансово-господарської діяльності; показники, що 

відображають ризики корпоративного управління. 

До основних показників, що характеризують ступінь дотримання принципів 

корпоративного управління пропонуємо віднести якісні показники, індикативне 

значення яких може визначатись на основі бальної оцінки, зокрема: наявність і 

дотримання принципів корпоративного управління; рівень та якість проведення 

аудиту та формування бухгалтерської звітності; ступінь розкриття інформації; 

ступінь захищеності прав акціонерів; рівень участі зацікавлених осіб в 

управлінні; рівень  професіоналізму та кваліфікації керівництва компанії. 

Важливим напрямом аналітичної оцінки ефективності корпоративного 

управління є діагностика результатів фінансово-господарської діяльності, яку 

пропонуємо здійснювати за динамічними показниками, зокрема такими як: 

динаміка обсягів реалізованої продукції; динаміка статутного капіталу; динаміка 

прибутку (фінансових результатів) до оподаткування; динаміка рівня 

рентабельності акціонерного капіталу; динаміка показника дивідендної 

прибутковості акцій; динаміка дивідендного виходу; динаміка ринкової 

капіталізації компанії. 

Невід’ємною частиною аналітичної оцінки ефективності корпоративного 

управління є дослідження ризиків корпоративного управління, яку пропонується 

здійснювати з використанням таких показників: рівень ризику «розмивання» 

частки акціонерів у статутному капіталі; ступінь обґрунтованості введення 
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трансфертного ціноутворення; ступінь ймовірності банкрутства;  ступінь ризику 

від реорганізації компанії; рівень ризику від відсутності представників 

міноритарних акціонерів у складі ради директорів; рівень ризику від зміни 

корпоративної структури компанії; рівень ризику від участі в акціонерних 

товариствах держави як акціонера. 

Отже, підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що основними 

напрямами подальших досліджень є розроблення методики узагальнюючої 

оцінки ефективності корпоративного управління через опрацювання механізму 

зведення одиничних показників за кожною групою в інтегральний показник та 

обґрунтування їх критеріальних значень з урахуванням галузевих особливостей 

та зацікавленості різних учасників. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Природні ресурси та процеси, які беруть участь у формуванні цінності на 

підприємстві та сприяють отриманню доходу і прибутку, формують окрему 

складову його капіталу – природний капітал. На сьогодні цей вид капіталу стає 

для бізнес-структур таким же важливим, як перед цим, зокрема у ХХ столітті, 

був фінансовий капітал. З огляду на це, виникає проблема оцінювання вартості 

природного капіталу суб’єктів господарювання, а також ефективності його 

використання. Особливо актуальною ця проблема є для підприємств, які 

належать до ресурсоорієнтованих видів економічної діяльності, зокрема для 

сільськогосподарських підприємств, лісових господарств, нафтогазових 

компаній, підприємств видобувної промисловості тощо. Вартість 

найважливіших активів цих суб’єктів господарювання – землі, лісів, пасовищ, 

запасів корисних копалин – не відображають у їхній фінансовій звітності, що 

зумовлює зниження показників їхнього ресурсного потенціалу та інвестиційної 

привабливості. 

Природний капітал підприємства можна визначити, як обсяг природних 

ресурсів, які беруть участь у процесі створення вартості та є джерелом 

формування економічних вигід у формі отримання підприємством грошових 

надходжень (доходів) та прибутку впродовж періоду їхнього корисного 

використання. 




