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The paper develops conceptual approaches to the analysis of the corporate governance. It includes goals, functions, 
principles, and methods to evaluate a level of corporation development and managers’ competence, the effectiveness of 
the stakeholders’ interests’ regulation, etc. The conceptual approaches to the corporate governance analysis can provide a 
systematic view of all aspects of internal review and evaluation and can help to achieve the goals of organizational gover-
nance analysis. The functions and tasks of the analysis and corporate governance evaluation should be defi ned and under-
standable not only for those who evaluate but also to those who need its results. The development of appropriate analysis 
methods makes it possible to elaborate effi cient technology, as well as to formulate an expert opinion for every specifi c 
corporate governance situation.
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Постановка проблеми. У практиці корпоративного управління існує значна кількість методів, меха-
нізмів і технологій аналізування й оцінювання корпоративного управління. Однак вони не дають необ-
хідної точності розрахунку, а іноді й абсолютно не дозволяють одержати інформацію про стан корпора-
тивного управління, це пояснюємо нестачею глибоких теоретичних досліджень і сформованих на їх базі 
концептуальних положень як основи розробки таких методів. Тому вважаємо за доцільне сформувати 
принципи, цілі, функції аналізування корпоративного управління, розробити методи та механізми аналі-
зування корпоративного управління в межах концепції аналізування корпоративного управління

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засновниками дослідження корпоративного управлін-
ня є праці А. Белла [1], М. Блеіра [2], Дж. Броні [10], І. Велентжеза [10], Р. Вишні [9], Дж. Мінза [1], 
А. Харта [3], А. Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування інтересів зацікавлених сторін висвітлено 
в дослідженнях А. Менделоу [5], Р. Мітчелла [6], Г. Саважаю [8]. Формуванню компетентностей пер-
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соналу присвячено дослідження Р. Бояцис [13], А. В. Булгакова [14], Д. Зиглер [24], Дж. Равена [22], 
С. М. Спенсера [23], Л. Хьел [24] та ін. 

У вищезазначених наукових дослідженнях обґрунтовано основні питання щодо розробки методич-
них положень аналізування й оцінювання корпоративного управління. Невирішеними залишаються пи-
тання щодо розкриття змісту елементів концепції корпоративного управління. 

Метою і завданнями дослідження є створення теоретичної основи аналізування й оцінювання кор-
поративного управління, його вдосконалення на основі виявлення додаткових можливостей розвитку 
корпорації, вдосконалення регулювання інтересів її зацікавлених сторін, відбору компетентних мене-
джерів, що якісно виконуватимуть свої функції та здійснюватимуть керівництво компанією на високому 
рівні. Для досягнення мети дослідження:

– розвинуто принципи аналізування корпоративного управління;
– сформовано цілі і функції концепції аналізування корпоративного управління;
– конкретизовано методи аналізування й оцінювання рівня розвитку корпорації, результативності 

регулювання інтересів зацікавлених сторін, а також рівня компетентності менеджменту персоналу.
Виклад основного матеріалу. Аналізування корпоративного управління є складним, багатоплано-

вим і динамічним явищем, яке потребує відповідного забезпечення знаннями про принципи – вихідні 
теоретичні положення аналізування; цілі – те, до чого прагнуть, спрямовують зусилля, намагаються до-
сягнути [19], функції – призначення, роль чого-небудь [4]; методи – способи якісного і кількісного піз-
нання стану системи.

Необхідно відзначити, що концептуальні положення аналізування корпоративного управління мо-
жуть формуватися як:

– система підходів, що дозволяє здійснити аналіз і оцінку корпоративного управління;
– процес усунення нераціональних і недієвих методів і добір результативних варіантів.
Під час формування концептуальних положень корпоративного управління (АКУ) пріоритетним 

буде перший із вищевказаних методів.
Розробка цілей для АКУ, з одного боку, здійснюється на основі базових наукових положень і принци-

пів, а з другого – з урахуванням реалізації принципів корпоративного управління.
Базові положення АКУ можна звести до такого:
– АКУ є невід’ємним елементом системи управління корпорацією;
– внутрішньокорпоративне АКУ діяльності прямо залежить від основних груп суб’єктів корпоратив-

них відносин;
Я-розвиток організаційних форм АКУ є результатом еволюції акціонерного товариства;
– інтеграція АКУ в систему корпоративного управління дозволяє корпорації досягнути стратегічних 

цілей;
– значущість АКУ полягає в ефективному залученні інвестиційних ресурсів, стабільності компанії і 

зростає із плином часу;
– результати АКУ дозволяють забезпечити власників повною і достовірною інформацією про стан 

корпорації;
– АКУ є важливим для підтримки найменш захищених груп суб’єктів корпоративних відносин;
– АКУ є гарантом гармонізації корпоративних відносин;
– АКУ, консультації та рекомендації щодо гармонізації корпоративних відносин, сприяють підви-

щенню якості управління й ефективності діяльності корпорації.
Основою системи методологічного забезпечення аналізування корпоративного управління є поста-

новка цілей аналізування, які підпорядковуються цілям корпоративного управління, які підпорядкову-
ються цілям корпорації, тобто формується цілісна цільова послідовність («дерево цілей») (рис. 1).

Під час визначення цілей внутрішнього аналізу й оцінки слід зазначити, що без розвинутої системи 
корпоративного управління неможливо сформувати якісне оцінювання й аналізування, а без якісної сис-
теми оцінювання й аналізування неможливо сформувати ефективну систему корпоративного управлін-
ня – вони доповнюють один одного, будучи частинами єдиного цілого. Розроблення цілей внутрішнього 
аудиту, з одного боку, здійснюється відповідно до базових положень, принципів діяльності корпорації, 
а з другого – з урахуванням цілей корпоративного управління.

Мета корпоративного управління – досягнення балансу інтересів суб’єктів корпоративних відносин у 
межах забезпечення результативності діяльності корпорації. «Головне завдання корпоративного управлін-
ня – функціонування корпорації в інтересах власників та інвесторів, що надають корпорації фінансові 
ресурси». 

Головна ціль аналізування й оцінювання – вдосконалення діяльності компанії на основі надання до-
стовірної та своєчасної корпоративної інформації – власникам та інвесторам – про діяльність корпо-
рації; – раді директорів – про діяльність менеджменту компанії щодо досягнення стратегічних цілей 
корпорації;  – менеджменту – про дотримання працівниками стандартів ведення бізнесу. 
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Цілі
Корпоративні Діагностика рівня розвитку організації
Корпоративного управління Діагностика гармонізації інтересів зацікавлених сторін
Компетентності менеджменту персоналу Діагностика компетентностей менеджменту персоналу

 

Функції Представлення об’єктивної і своєчасної інформації

 

Методи
Корпоративні Діагностика рівня розвитку організації
Корпоративного управління Діагностика гармонізації інтересів зацікавлених сторін
Компетентності менеджменту персоналу Діагностика компетентностей менеджменту персоналу

Рис. 1. Концептуальна модель аналізування корпоративного управління (сформовано автором)

Досягнення цілей системи аналізування й оцінювання можливе за таких умов:
 – відповідність діяльності компанії розробленій стратегії, цільовим установкам та орієнтирам;
 – дотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
 – дотримання суб’єктами встановлених правил, положень і процедур;
 – досягнення визначеного рівня повноти, точності, прозорості й об’єктивності інформації, наданої 

суб’єктам корпоративних відносини;
 – удосконалення контрольних процедур, що сприяють дотриманню збереженню та раціональному 

використанню всіх видів ресурсів. 
Основною функцією АКУ, що характеризує її роль і призначення, є представлення об’єктивних і сво-

єчасних результатів аналізу суб’єктам корпоративного управління.
Аналізування фінансового стану корпорації здійснюємо на основі нормативно-правових актів, які 

рекомендують набір показників методичні положення для такого аналізу, таких як Наказу Міністер-
ства фінансів України, Фонду державного майна України «Положення про порядок здійснення аналізу 
фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» N 49 / 21 від 26.01.2001 р; Наказу Мі-
ністерства економіки України «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства та дій із прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» 
N 14 від 19.01.2006 р; Наказу Міністерства фінансів України «Методика аналізу фінансово-господарсь-
кої діяльності підприємств державного сектора економіки» N 170 від 14.02.2006 р. та інших.

Під час оцінювання ринкової вартості корпорації порівнюємо ефективність різних методів такої оцін-
ки. Позитивна динаміка такого показника є індикатором розвитку корпорації, загалом, і результативнос-
ті корпоративного управління зокрема. У разі оцінювання ринкової вартості за допомогою витратного 
підходу аналізують вартість майна корпорації (комплекс її нематеріальних і матеріальних активів). За 
умови використання дохідного методу, беруть до уваги прогнозний майбутній дохід підприємства і при-
бутки від вкладень, які очікують інвестори. Оцінка ринкової вартості порівняльним методом виражаєть-
ся у вартості угод із продажу аналогічних корпорацій.

Аналіз зацікавлених сторін корпорації відбувається на основі методів А. Менделоу [5], який аналізує 
зацікавлені сторони, залежно від їхніх інтересів і влади, здатності впливати на діяльність підприємства 
і вмотивованістю до її розвитку, де інтегрований показник – вплив зацікавленої сторони, визначається 
добутком влади й інтересу, методу Р. Мітчелла [6], в основі якого – три фактори: законність, значущість 
і терміновість, тобто юридична легітимність здійснювати управління, сила впливу зацікавленої сторони 
на корпорацію та мінімально необхідна швидкість відповідей на запити зацікавленої сторони і методу Г. 
Саваж [8], де аналізуються результати стратегій взаємодії зацікавлених сторін.

Для аналізу компетентності менеджменту персоналу порівнюють три методу експертного опитуван-
ня: метод аналізу ієрархій [7], ранжування факторів за ступенем їх важливості, пряма розстановка балів. 
У межах цих методів досліджена залежність вагових коефіцієнтів від способу усереднення (середнім 
арифметичним, геометричним, середнім гармонійним і медіаною).

Таким чином, перед аналітиками встановлюються завдання щодо роботи в межах нормативно-право-
вого поля, яке регулює такий вид діяльності, збору інформації про предмет аналізування й оцінювання, 
формування критеріїв і показників оцінки, формування складу аналітиків і залучених експертів з облі-
ком рівня кваліфікації та навантаження.

Висновки. Отже, сприяння реалізації поставлених цілей і завдань корпоративного управління здій-
снюється через взаємопов’язані та взаємодоповнюючі елементи його аналізування, а також оцінювання.
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Функції і завдання аналізування й оцінювання корпоративного управління повинні бути чітко визна-
чені та зрозумілі не тільки тим, хто його проводить, а й тим, кому будуть надані його результати.

Розроблення методів внутрішнього аналізування дозволяє побудувати ефективну технологію, а та-
кож сформувати експертний висновок про досягнення завдань аналізування. 

Концептуальні положення аналізування корпоративного управління дозволяють забезпечити систем-
ність поглядів на теоретичні, методичні, організаційні та практичні аспекти внутрішнього аналізу й оцін-
ки, а запропонована його послідовність дає можливість досягнути поставлених цілей корпоративного 
управління та забезпечити досягнення цілей розвитку корпорації. 
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