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З використанням системного підходу розглянуто механізми оцінювання
якості корпоративного управління на підприємстві, що дає змогу здійснювати
дослідження правового, інституціонального та регулятивного середовища, у
якому потрібно формувати та розвивати ефективну систему корпоративного
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С использованием системного подхода рассмотрены механизмы оценивания
качества корпоративного управления на предприятии, что позволяет
осуществлять исследования правовой, институциональной и регулятивной
среды, в котором нужно формировать и развивать эффективную систему
корпоративного управления, а также определять надлежащие и современные
методы оценки уровня качества корпоративного управления.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних умовах глобалізації корпоративне
управління розглядається як стимулюючий чинник національного розвитку та
необхідна вимога існування в умовах конкурентного середовища. У зазначених
умовах особливо гостро постає проблема підвищення інвестиційної
привабливості підприємств України. Покращення корпоративного управління
сприяє розвитку ринків капіталу, підвищенню конкурентоспроможності,
соціального та економічного розвитку країни. Низький рівень стандартів
управління, зокрема в області прозорості і розкриття інформації, є основним
фактором нестабільності на фінансових ринках.
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Одним із критеріїв оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства
виступає якість корпоративного управління, яку можна оцінити за допомогою
визначення рейтингу корпоративного управління.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Здійснити оцінку якості
корпоративного управління досить складно, але існують певні методики, що
базуються на оцінці як якісних, так і кількісних параметрів корпоративного
управління. Оцінка якості й ефективності корпоративного управління
здійснюється власниками, зацікавленими особами, власне менеджментом. При
проведенні кредитного аналізу обов’язково здійснюється оцінка рівня
корпоративного управління, оскільки якісний рівень управління є одним із
чинників, який визначає кредитоспроможність корпорацій. Ця оцінка
здійснюється за визначеними компанією складовими, які найбільшою мірою
визначають якість корпоративного управління.
Для оцінки якості корпоративного управління на вітчизняних підприємствах
Фондом державного майна України було розроблено критерії ефективності
управління корпораціями, які поділяють на три групи [2]:
1) некомерційні критерії:
– середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, чол.;
– сума простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн.;
– сума кредиторської заборгованості, тис. грн.
2) комерційні критерії:
– обсяги чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн.;
– обсяги чистого доходу (збитку), тис. грн.;
– коефіцієнт зносу основних засобів, %;
– коефіцієнт рентабельності активів, %;
– коефіцієнт рентабельності діяльності, %;
– коефіцієнт абсолютної ліквідності;
– коефіцієнт швидкої ліквідності;
– коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами;
– коефіцієнт покриття.
3) критерії ефективності прийняття управлінських рішень:
– сума сплачених дивідендів за підсумками року, що минув;
– вартість активів товариства.
Аналіз діяльності державних органів, до компетенції яких входить
регулювання системи корпоративного управління, показав, що система оцінки
якості і ефективності корпоративного управління та дивідендної політики є
недосконалою: незважаючи на те, що при наданні емітентам звітності до
Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, керівництво
підприємств, поряд із даними фінансової звітності, заповнює форму «Залучення
інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління». У
зазначених «Критеріях» ця інформація не враховується. Тому пропонується
доповнити групу некомерційних критеріїв інформацією про наявність рейтингу
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корпоративного управління і кодексу корпоративного управління, що
сприятиме об’єктивності оцінювання стану корпоративного управління.
Щодо якості та ефективності корпоративного управління, то для
зацікавлених осіб зазначене виявляється в такому:
– загальна правова та політична культура (у тому числі враховуються
правові обов’язки керівництва, директорів та мажоритарних акціонерів; надійна
і якісно працююча правова система; відповідні закони про банкрутство);
– наявність відповідних ринкових механізмів (у тому числі дієва система
розкриття інформації і наявності імперативних вимог про надання звітності, а
також ефективні механізмі регулювання ринку цінних паперів);
– наявність правильних структур корпоративного управління в корпорації, а
саме, дієздатної спостережної ради.
Поняття ефективності управління - комплексне. Воно багатогранне і
виражається у всіх сферах управління діяльністю корпорації. Ступінь впливу
кожної складової на загальну ефективність різна, але необхідно враховувати
вплив кожної із них. Основними складовими, які визначають якість і
ефективність управління корпорацією виступають [4]:
1. Структура власності: значним чинником для успіху корпоративного
управління є розуміння чіткої структури власності та контролю в корпорації,
розуміння інтересів тих осіб, які в кінцевому підсумку володіють контролем
над корпорацією та її активами. Це має на увазі: прозорість структури
володіння, розуміння потенційних конфліктів між інтересами мажоритарних
власників, керівництва та інших акціонерів. Розуміння довгострокових цілей та
задач, які визначені для корпорації її власниками, а також найбільш важливі
шляхи структурування активів і загальної стратегії.
Зміна власників, як правило, супроводжується зміною керівництва
підприємства (генерального та фінансового директорів, керівника служби
безпеки, керівників служб із маркетингу, виробництва, постачання тощо), тобто
на ключові позиції у підприємствах призначаються «представники» власника.
Представниками власника виступають особи, які володіють певною довірою
власника, але не мають відповідного рівня підготовки та досвіду ведення
бізнесу у конкретній сфері діяльності. Люди, яких призначають на ключові
посади, можуть не відповідати, крім всього, і очікуванням власників бізнесу.
Вони можуть почати працювати «на себе», опинитись під тиском або впливом
сторонніх, допускатись грубих помилок з наслідками, яки будуть
незворотними. Результати такої «діяльності» можуть коливатись від утрати
прибутковості та ринкових сегментів до втрати підприємства.
Часто бувають випадки, коли довірена особа власника, користуючись
власним баченням перспектив розвитку бізнесу, вкладає кошти у
неперспективні види діяльності, обмежує вплив фахівців у процеси
стратегічного та поточного планування, маючи обмежені знання щодо
специфіки галузі, створює умови для відтоку кваліфікованого персоналу та
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керівників вищого і середнього управлінського рівня з підпорядкованих
підприємств.
Інколи виникає ситуація, коли власник залишає на ключових посадах
керівників, які працювали раніше, без суттєвого обмеження повноважень. У цій
ситуації часто виникає проблема нерозуміння керівників, що із категорії
власників вони перейшли у категорію, що передбачає зміну у співвідношенні
повноваження–відповідальність. Ця категорія керівників також важко
контролюється, оскільки знань галузевих особливостей у них більше, ніж у
нових власників бізнесу.
Унеможливити розвиток подій таким чином можливо за допомогою
створення системи управління, яка максимально не буде залежати від
особистих якостей того чи іншого керівника.
2. Якість та достовірність інформації, яка розкривається, у тому числі і в
площині фінансової звітності та корпоративного управління: для визначення
якості корпоративного управління важливе значення має надійна та достовірна
фінансова інформація. У тому разі, коли відсутня така інформація, або доступ
до неї обмежений, виключається можливість здійснення контролю за якість
управління корпорацією. Порівняльний аналіз показників різних корпорацій,
які працюють в одній галузі, можливість дослідити динаміку змін є важливими
для оцінки якості корпоративного управління. В цьому сенсі важливим може
стати розкриття інформації щодо статутних документів, внутрішніх
нормативних актів, положення про діяльність ради директорів (наглядової
ради), вищого керівництва, включаючи біографічні дані членів ради та вищого
керівництва. Вивченню підлягають питання нагородження осіб, які входять до
ради директорів (у тому числі незалежних директорів), до складу правління,
виконавчих органів корпорації, розмір винагороди незалежного аудитора тощо.
3. Рада директорів або спостережна рада: при вивченні ролі ради
директорів або наглядової ради визначається, в чому полягають переваги ради
директорів, яка несе відповідальність перед корпорацією (ради директорів або
спостережної ради). До уваги приймається ступінь незалежності директорів,
професіоналізм зовнішніх директорів, ефективність організаційної структури
ради директорів, а також чинники взаємодії між радою директорів і
менеджментом корпорації. При цьому враховується:
– кількісний склад ради директорів (надмірна кількість членів ради
ускладнює її роботу);
– керівництво ради директорів (чи є голова ради незалежним і які
особистісні якості йому притаманні);
– періодичність проведення засідань ради директорів;
– характер та способи обговорення питань на засіданнях;
– стратегія, алгоритми вибору та розміри винагороди керівництву, а також
способи контролю і спостереження за діяльністю корпорації в цілому.
Найкращим варіантом може бути співпраця зовнішніх директорів, які мають
глибокі знання в певних специфічних площинах управління, а також
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директорів, які мають досвід і знання за більш широким спектром питань.
Позитивним при цьому є наявність служби внутрішнього аудиту та
незалежного комітету за винагородами та призначеннями.
4. Структура управління та можливість передачі повноважень від одних
осіб до інших: ефективність корпоративного управління значною мірою
залежить від наявності сильної команди управлінців (вищого керівництва). З
точки зору корпоративного управління, необхідно досягнути розуміння того,
яким чином розподіляється відповідальність між керівниками вищої ланки.
Особлива увага при цьому звертається на наявність «ризиків ключових фігур»,
які виникають у тому разі, коли добробут корпорації залежить від особистісних
якостей однієї особи. Якість корпоративного управління, як правило,
підвищується, якщо в корпорації є як індивідуальне, так і групове лідерство, в
результаті чого залежність від однієї людини суттєво знижується.
Не сприяє ефективному корпоративному управлінню часта зміна вищого
керівництва. Висока плинність кадрів може бути свідченням недостатнього
рівня стабільності та може виступати індикатором наявності внутрішніх
проблем. У той же час має відбуватись періодичне оновлення топ-керівників, і
у ради директорів повинна бути можливість за необхідності здійснювати заміну
осіб, які входять у виконавчі органи корпорації. Створення резерву керівних
кадрів корпорації повинно бути оформлено у вигляді внутрішнього документу,
в якому має бути передбачено просування по службових сходинах, розвиток
кар’єри, можливість заміни керівників вищої ланки. Особлива увага при цьому
має бути зосереджена на ключових посадах виконавчої влади: директор та
президент корпорації. Особливу увагу необхідно звернути на те, що мають бути
передбачені два варіанти заміни вищого керівництва: формування стратегії
розвитку персоналу корпорації та здійснення термінової заміни у разі
необхідності.
5. Винагорода правлінню: доступність інформації щодо розміру винагороди
правлінню є питанням, яке вирішується по-різному, залежно від політики
корпорації. У керівництва існують широкі повноваження, влада, але необхідно
звернути увагу на те, які мотиваційні чинники здійснюють вплив на їх
діяльність. Позитивно розцінюється чинник винагороди з точки зору
довгострокового зростання показників ефективності, але опціонні схеми, які
розповсюджені переважно в США, можуть зміщувати акценти інтересів у
площину нарощування вартості акцій, що інколи негативно впливає на інтереси
власників облігацій.
У корпораціях, де розпорошена власність (є велика кількість акціонерів –
аутсайдерська модель), має використовуватись збалансований підхід до
питання величини винагород, розмір яких установлюється повністю
незалежним комітетом ради директорів. Ефективність функціонування
корпорації також залежить від винагороди зовнішніх директорів, які виконують
значимі для компанії функції.
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2013 (81). Серія «Економічні науки».
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6. Аудит і контроль: важливою сферою в площині корпоративного
управління є моніторинг фінансової звітності та контроль. В цьому питанні
значну роль відіграє незалежний комітет наглядової ради (ради директорів),
якому підзвітні внутрішні та зовнішні аудитори. Довіра до фінансових звітів
підвищується у випадку повної незалежності зовнішніх аудиторів, а для
крупних корпорацій важливою також є функція внутрішнього аудиту. Крім
фінансової звітності, корпоративні об’єднання мають проводити контроль над
діяльністю дочірніх підприємств, філій. В цьому разі особливого значення
можуть набувати специфічні показники.
Серед інших показників діяльності необхідно оцінювати дотримання
задекларованих принципів роботи корпорації, ефективність профільних
департаментів, особливо це важливо для корпорацій, які підпадають під загрозу
ризиків щодо репутації.
7. Управління ризиками: особливе значення для визначення ефективності
корпоративного управління набуває ефективність управління ризиками. В
цьому разі необхідно концентрувати увагу на факторах ризику та перспективах
росту корпорації. Для визначення можливої ефективності управління ризиками
необхідно враховувати наскільки керівники корпорації, які відповідають за
прийняття ризиків у корпорації, мають певне розуміння потенційних загроз і
володіють механізмами їх оцінювання, необхідними для того, щоб мінімізувати
(знижувати) потенційні ризики. Для мінімізації ризиків або їх уникнення крупні
корпорації організовують спеціальні підрозділи, які відслідковують такі ризики.
8. Корпоративна етика та культура дотримання її принципів: корпоративна
культура може здійснювати суттєвий вплив на ефективність корпоративного
управління. Найбільший вплив корпоративна культура здійснює на
ефективність корпоративного управління, якщо йдеться про корпорацію, чиї
активи можна використати за нецільовим призначенням за рахунок можливості
зловживань менеджерів службовим становищем.
9. Підвищення ефективності корпоративного управління за рахунок
підсилення функції контролю: однією із проблем, які значною мірою впливають
на діяльність корпорацій, виступають можливості власників і вищого
керівництва компаній реально контролювати діяльність підпорядкованих ним
підприємств. Визначаючи контроль як частину процесу управління, що є
невід’ємною частиною управлінської діяльності, М. Мескон, М. Альберт і Ф.
Хедоурі, характеризують його як засіб, за допомогою якого керівництво
організації визначає правильність рішень, що приймаються, та необхідність
коригуючих дій для досягнення цілей організації.
Головною причиною, що викликає необхідність здійснення контролю,
виступає потреба у визначенні спрямованості дій виконавців при реалізації
будь-яких рішень на всіх управлінських рівнях організації, оскільки
здебільшого прийняття рішень здійснюється одними особами, а їх реалізація –
іншими. Крім того, в процесі реалізації управлінських рішень відбуваються
зміни внутрішнього та зовнішнього середовища організації, що також вимагає
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коригуючих дій. Таким чином, щоб правильно та своєчасно відреагувати на
можливі зміни та відхилення при реалізації всіх функцій управління на
підприємствах використовують контроль, який виступає як спосіб оцінки
впливу на організацію змін внутрішнього та зовнішнього середовищ. Такий
підхід при здійсненні контролю характерний для реактивного управління.
Контроль також може слугувати основним важелем при попереджувальному
управлінні. В цьому разі контроль розглядається як засіб попередження
можливості виникнення проблем в організації. Контроль із цих позицій можна
розглядати як процес одержання інформації, визначення відхилень існуючих
значень від запланованих або як результат аналізу для здійснення оцінки стану
об’єкту контролю. При цьому об’єктом контролю може виступати організація в
цілому, структурні підрозділи, окремі виконавці, виробничий процес,
матеріальні, трудові та фінансові ресурси. Крім того, контролювати можна цілі,
хід виконання плану, прогнози, розвиток процесу тощо. Підвищенню
ефективності контролю сприяє формалізація управлінських зв’язків у
корпоративних об’єднаннях.
Формалізація зв’язків дозволить здійснювати контроль, за допомогою якого
можна охарактеризувати якість управління, прийняття та реалізацію
управлінських рішень, визначити проблеми, скоригувати дії та попередити
виникнення кризових ситуацій на кожному із рівнів управління. Здійснення
контролю може
відбуватись
на
принципах централізованого та
децентралізованого
підходів.
Характеризуючи
централізований
та
децентралізований контроль, слід зазначити, що централізований контроль – це
цілеспрямована діяльність спеціалізованих контрольних служб, яка базується
на використанні суворих правил, інструкцій, жорстких нормативів. Його
особливістю є послідовний, спрямований на суб’єкт вплив «зверху донизу»;
здебільшого здійснення такого контролю характеризується закритістю
інформації. В той самий час децентралізований контроль ґрунтується на
соціальних нормах, цінностях, традиціях, корпоративній культурі. Значною
мірою він зорієнтований на самоконтроль та внутрішній груповий контроль, що
здійснюється на засадах соціальної взаємодії. Йому властива прозорість
інформації щодо цілей, засобів, термінів проведення контролю. Не менш
важливою його особливістю є також забезпечення двостороннього впливу.
У той самий час слід зазначити, що повний (тотальний) контроль обмежує
діяльність керівників, що може стати причиною зниження ефективності
підприємства. Для забезпечення балансу між контролем і самостійністю у
прийнятті управлінських рішень, необхідно виокремити площини діяльності,
які підлягатимуть централізованому контролю. До них слід віднести такі, які є
значущими для холдингу в цілому. Насамперед, – це фінансові потоки, питання
організаційного розвитку, стратегічні перспективи та юридичні питання.
Контроль виступає чинником, який забезпечує дотримання напряму руху
організації щодо попередньо визначеного. Застосування контролю дозволяє
зменшувати комерційний та фінансовий ризик в діяльності організації, уникати
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кризових явищ та передбачувати можливі варіанти впливу на організацію при
несприятливих зовнішніх умовах або при їх зміні, а також при порушенні
внутрішніх стандартів. Контроль дозволяє отримати об’єктивну інформацію
щодо стану організації, можливостей організаційного розвитку, дій окремих
виконавців.
Відповідність контролю визначеним задачам його здійснення буде залежати
від багатьох чинників, серед яких: визначення об’єкту та мети контролю;
відповідність проблеми та об’єкту контролю; окреслення завдань контролю;
відповідність визначених методів контролю поставленим завданням;
доступність та достовірність інформації, необхідної для здійснення контролю;
ступінь довіри до результатів контролю; відповідність розроблених заходів за
результатами контролю необхідному напряму організаційних змін;
ефективність зворотного зв’язку між об’єктом і суб’єктом контролю.
Одним із важливих недоліків рейтингової системи оцінки якості
корпоративного управління в Україні є неоднозначність підходу до її
визначення.
Найбільш повно якість корпоративного управління буде відображати
методика, що має бути заснована як на якісній, так і на кількісній оцінці
корпоративного управління. Кількісна оцінка якості корпоративного
управління повинна включати групу фінансових та економічних показників
діяльності підприємства, оскільки саме його діяльність є результатом
належного корпоративного управління.
Якісна оцінка рівня корпоративного управління заснована на міжнародних і
вітчизняних принципах корпоративного управління та характеризує склад і
роботу ради директорів, структуру власності, рівень прозорості та розкриття
інформації, дотримання прав акціонерів і зацікавлених осіб, діяльність органів
управління та контролю, рівень корпоративної культури.
Аналіз досвіду в оцінюванні якості корпоративного управління, зокрема у
визначенні рейтингу корпоративного управління, показав, що найбільш
відкритою є методика, яка чітко визначає категорії для оцінювання, складові
відповідних категорій та критерії їх оцінювання. Тому для адаптації методики
оцінювання корпоративного управління з урахуванням національних
особливостей було обрано методику Brunswick UBS. Згідно із зазначеною
методикою використовується шкала , за якою присуджуються штрафні бали. За
цією шкалою – чим вищий рейтинг компанії, тим більший ступінь ризику, а
отже нижчий рівень корпоративного управління.
Для зручності застосування було розглянуто шкалу для адаптованої
методики
рейтингової
оцінки
корпоративного
управління
за
загальноприйнятим підходом, а саме, більша кількість балів відповідатиме
вищому рівню корпоративного управління. Також було враховано національні
особливості корпоративного управління, відповідна нормативно-правова база
та практика ведення бізнесу в Україні. Узагальнення категорій та складових
рейтингу корпоративного управління наведено в табл. 1 [1].
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Таблиця 1 – Адаптована методика оцінки рейтингу якості корпоративного
управління підприємствами з урахуванням національних особливостей

Категорії рейтингу якості корпоративного управління
1
Прозорість інформації
1.Підготовка фінансової звітності акціонерного товариства
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
2.Відкритість:
2.1 Наявність сайту в мережі Інтернет
2.2 Наявність на сайті доступу до фінансової звітності
2.3 Наявність на сайті компанії інформації щодо мети та
стратегії товариства
2.4 Наявність на сайті інформації про соціальну відповідальність
2.5 Отримання акціонерами наступної інформації про діяльність
акціонерного товариства (інформація розповсюджується на
загальних зборах, публікується в пресі, документи надаються
для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві,
копії на запит акціонера, розміщення на інтернет-сторінці
акціонерного товариства):
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками і більше
статутного капіталу
Інформація про склад органів управління товариства
Статут на внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
2.6 Наявність акціонера з контрольним пакетом акцій
3. Наявність планів щодо залучення інвестицій шляхом випуску
депозитарних розписок протягом наступних трьох років
4. Достовірність інформації щодо фінансово-господарської
діяльності:
4.1 Органи, які здійснювали перевірку фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства:
Ревізійна комісія;
Наглядова рада;
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства;
Стороння компанія або сторонній консультант;
Перевірки не проводились.

Максимальний
бал
2
5

3
2
2
3
6

1
1
1
1
1
1
2
2

8
2
2
2
2
2
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1
4.2 Кількість разів на рік у середньому проведення аудиторської
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років
4.3 Заміна акціонерним товариством зовнішнього аудитора
протягом останніх трьох років
4.4 Репутація аудиторської фірми
4.5 Наявність стандартів внутрішнього аудиту
4.6 Наявність кваліфікованих спеціалістів із внутрішнього
аудиту
5. Наявність правопорушень щодо несвоєчасного розкриття
інформації
Разом
Втрата активів
1. Відсутність трансфертного ціноутворення
2. Відсутність злиття
3. Одна із основних причин скликання останніх позачергових
зборів-реорганізація
4. Наявність у статуті акціонерного товариства положення, яке
обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення
про укладання договорів, ураховуючи їх суму, від імені
акціонерного товариства
Разом
Ініціативи в області корпоративного управління
1. Ефективність діяльності наглядової ради
1.1 Інформація щодо визначення нагороди членів наглядової
ради:
Винагорода фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують нагороди
1.2 Наявність вимог до членів наглядової ради, викладених у
внутрішніх документах акціонерного товариства:
Професійні знання і досвід роботи у галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
1.3 Наявність положення про наглядову раду
2. Кодекс корпоративного управління

2
2

1
1
1
1
2
41
3
3
2
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0
2
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0
5
1
1
1
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1
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1
3. Наявність планів залучення іноземних інвестицій протягом
наступних трьох років (вибір одного варіанту із наведених):
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років
Не визначились
Разом
Дотримання прав акціонерів
1. Відсутність інформації щодо порушення процедури
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у
засобах масової інформації
2. Визначення органу, який здійснював контроль за ходом
реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю):
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше, ніж 10
відсотками статутного капіталу
3. Спосіб, у який відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу:
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
4. Створення в акціонерному товаристві спеціальної посади або
відділу, що відповідає за роботу з акціонерами)
5. Наявність у складі наглядової ради представників акціонерів,
що володіють менше 10 відсотками акцій
6. Наявність Положення про дивідендну політику / Положення
про розподіл прибутку
Разом
Корпоративні конфлікти
1. Імовірність настання корпоративного конфлікту (за ступенем
тяжкості кризи)
2. Належність до компетенції органу затвердження договорів,
щодо яких існує конфлікт інтересів
3. Наявність у статуті або внутрішніх документах акціонерного
товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах
акціонерного товариства
Разом
Всього
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ВИСНОВКИ. Запровадження на підприємстві якісного корпоративного
управління, а саме належного захисту прав інвесторів, надійної системи
управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності, є одним із
головних чинників, який впливає на успішну діяльність підприємства та
підвищення його інвестиційної привабливості.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF QUALITY CRITERIA SYSTEM
FORMATION OF ENTERPRISE CORPORATE MANAGEMENT
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In the paper, the author has used systematic approach for studying the mechanisms
of quality evaluation of an enterprise corporate management. The research results
allow for conduct of investigation of legal, institutional, and regulative environment
where the effective system of corporate management is needed to be created and
developed, and also for determination of the appropriate and modern level evaluation
methods of corporate management quality.
Key words: quality, corporate management, corporate enterprise, evaluation
criteria, rating evaluation.
REFERENCES
1. Vdovychenko, Y.V. (2008), Evaluation of Corporate Management Quality in
International Business, Investment: practice and experience: Scientific-practical
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2013 (81). Серія «Економічні науки».
25

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ,
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

journal, Kyiv, Board on study of productive forces of Ukraine of NAS of Ukraine,
LLC “DSK Centre”, no. 20, pp. 42–44.
2. Zayets, T.O. (2010), Methodological Aspects of Corporate Management Quality
Assessment, Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economical Sciences, no.
5, vol.1, pp.168–171.
3. Corporate Management, Official website of National Commission of Capital Issues
and Stock Market, available at: http://www.nssmc.gov.ua/activities/corpmanagement.
4. Methodology of Evaluation Level of Corporate Management, Rating agency
«Credit-rating», available at: http://www.credit-rating.ua.
5. Simenko, І.V. (2009), Yakist system menedgmentu pidpryemst: metodologiya,
organizatsiya, praktyka [Quality of Enterprise Management Systems: methodology,
organization, practice], Monography, Ministry of Education and Science of Ukraine,
Donetsk M. Tugan-Baranovskyi National University of Economics and Trade,
Donetsk, Ukraine.
Стаття надійшла 18.06.2013.

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2013 (81). Серія «Економічні науки».
26

