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КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В КОНТЕКСТІ 

ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

CONTROL OF THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE OF ENTERPRISES 
IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT ITS SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY

АНОТАЦІЯ
В роботі застосовано структурно-логічний метод для по-

будови контролю функціонування системи корпоративного 
управління підприємствами. Використано метод аналогій 
для інтерпретації якості функціонування системи корпора-
тивного управління підприємствами. Запропоновано напря-
ми внутрішнього контролю функціонування системи кор-
поративного управління нафтогазовими підприємствами в 
контексті оцінювання її соціально-економічної ефективності, 
реалізація яких сприятиме досягненню найвищої міри раці-
ональності поведінки власників (акціонерів) компанії та їх 
виборних органів як учасників корпоративних відносин. Ви-
значено метод здійснення внутрішнього контролю функціону-
вання системи корпоративного управління підприємствами, 
який дозволяє оцінити якість корпоративного управління та 
узагальнити результати для виявлення й оцінювання реаль-
ного стану здійснення функцій та наданих повноважень кож-
ної складової із загальної структури системи корпоративного 
управління. 

Ключові слова: контроль, система корпоративного управ-
ління, підприємство, соціально-економічна ефективність сис-
теми корпоративного управління, якість функціонування систе-
ми корпоративного управління підприємствами.

АННОТАЦИЯ
В работе применены структурно-логический метод для по-

строения контроля функционирования системы корпоратив-
ного управления предприятиями. Использован метод анало-
гий для интерпретации качества функционирования системы 
корпоративного управления предприятиями. Предложены на-
правления внутреннего контроля функционирования системы 
корпоративного управления нефтегазовыми предприятиями в 
контексте оценки ее социально-экономической эффективно-
сти, реализация которых будет способствовать достижению 
высокой степени рациональности поведения владельцев (ак-
ционеров) компании и их выборных органов как участников 
корпоративных отношений. Определен метод осуществле-
ния внутреннего контроля функционирования системы кор-
поративного управления предприятиями, который позволяет 
оценить качество корпоративного управления и обобщить 
результаты для выявления и оценки реального состояния осу-
ществления функций и предоставленных полномочий каждой 
составляющей из общей структуры системы корпоративного 
управления.

Ключевые слова: контроль, система корпоративного 
управления, предприятие, социально-экономическая эффек-
тивность системы корпоративного управления, качество функ-
ционирования системы корпоративного управления предпри-
ятиями.

ANNOTATION
The peculiarities of the development of the value system in the 

Ukrainian model of corporate governance require the formation of 
theoretical and methodological approaches to control the function-
ing of the corporate governance system in the context of assess-
ing the socioeconomic efficiency of this system, since the system 
of views on this problem is not sufficiently developed in scientific 
research and can not be recognized as established. In this work, 
the structural-logical method for constructing the control of the 
functioning of the corporate management system of enterprises 
is settled. The method of analogies is used to interpret the quality 
of the functioning of the enterprise corporate governance system. 
The directions of internal control of the functioning of the corporate 
governance system for oil and gas enterprises are proposed in the 
context of assessing its socioeconomic efficiency, the implemen-
tation of which will contribute to achieving the highest degree of 
rational behavior of the owners (shareholders) of the company and 
their elected bodies as participants in corporate relations. The ap-
proach for internal control of the functioning of the corporate gov-
ernance system of enterprises in the context of assessing its socio-
economic efficiency, the implementation of which, unlike existing 
ones, will help achieve the highest degree of rational behavior of 
the owners (shareholders) of the company and their elected bod-
ies as participants in corporate relations. This approach allows us 
to assess the quality of corporate governance and to summarize 
the results to identify and assess the real status of the functions 
and powers assigned to each component of the overall structure 
of the corporate governance system. The development of substan-
tiated recommendations for improving corporate control in terms 
of building and functioning of the corporate governance system 
will allow achieving the highest level of rational behavior of share-
holders (shareholders) of the company and their elected bodies as 
participants in corporate relations, taking into account the scope of 
corporate development and intensifying the process of qualitative 
changes in this sector of the economy.

Key words: control, corporate governance system, enterprise, 
socio-economic efficiency of the corporate governance system, 
the quality of the corporate governance system of enterprises.

Постановка проблеми. Недовгий період роз-
витку корпоративних відносин в Україні в по-
рівнянні із досвідом зарубіжних країн становить 
причину істотних розбіжностей між потребами 
корпоративного управління та фактичними 
нормативно-правовими аспектами регулювання 
корпоративних відносин, що є однією з осно-
вних перешкод на шляху ефективного функці-
онування системи корпоративного управління 
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в українських компаніях. Натомість, побудова 
належної системи корпоративного управлін-
ня із забезпеченням високого рівня соціаль-
но-економічної ефективності окрім законодав-
чо-нормативного регулювання акціонерних 
правовідносин, удосконалення організаційно-
управлінських аспектів функціонування корпо-
рацій потребує постійного контролю та перевір-
ки якості функціонування самої системи. 

Аналіз останніх досліджень Система корпо-
ративного управління підприємством – склад-
на, різнорівнева щодо організації та різнопла-
нова щодо діяльності система, що знаходиться 
в стані мінливості під дією зовнішніх та вну-
трішніх факторів, сутність якої визначається 
у формування єдиного інструменту управління 
балансом інтересів усіх учасників корпоратив-
ного управління із забезпеченням ефективності 
функціонування самого підприємства. Як зазна-
чалось в попередніх дослідженнях [1, 2], визна-
чення та оцінювання такої системи неможливі 
без контурування її як в окремих характерних 
аспектних площинах функціонування підпри-
ємства, зокрема таких як соціальна та еконо-
мічна, так і дослідження характеру, розміру 
синергетичного ефекту взаємовпливів цих пло-
щин. Саме синергетичні ефекти припускають 
зростання чи занепад системи корпоративного 
управління підприємством як соціально-еконо-
мічної системи в цілому в значно більшому об-
сязі, ніж в складових її частинах. 

Формулювання цілей статті. Визначення су-
купності характеристик об’єкта, що відносять-
ся до його здатності задовольняти встановлені і 

передбачувані потреби, що відповідно до Між-
народного стандарту ІСО 9000:2000 визнача-
ється як якість [3, с. 112], тому метою даної 
роботи є запропонувати підхід контролю функ-
ціонування системи корпоративного управлін-
ня підприємствами у прямому взаємозв’язку з 
соціально-економічною ефективністю такої сис-
теми, орієнтованої більшою мірою на кінцевий 
результат діяльності компанії, тобто на її ре-
зультативність. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначи-
ти, що якість функціонування системи корпо-
ративного управління являє собою категорію 
застосовну до всіх етапів процесу діяльності 
компанії і є комплексним поняттям, яке ха-
рактеризує ефективність усіх сторін її функці-
онування при дотриманні (реалізації) інтересів 
власників (акціонерів) компанії та вибудуваній 
відповідній системі управлінської діяльності. 
Саме якість побудови та функціонування систе-
ми корпоративного управління відображає ско-
рочення часу власників (загальні збори акціоне-
рів/наглядова рада, рада директорів, ревізійна 
комісія тощо) на здійснення стратегічного пла-
нування щодо діяльності корпорації та контр-
олю за діями управлінського персоналу по ре-
алізації поставлених цільових завдань (рис. 1). 

Здійснення контролю щодо побудови та 
функціонування системи корпоративного 
управління пропонується розглядати у напря-
мах, що визначаються основними елементами 
системи корпоративного управління (а саме: 
стратегією корпоративного управління; орга-
нізаційною структурою, що забезпечує корпо-

Рис. 1. Візуалізована інтерпретація якості функціонування  
системи корпоративного управління підприємствами

Джерело: розроблено автором
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ративне управління; системами і процесами 
корпоративного управління; корпоративним 
стилем управління; сумою корпоративних на-
вичок персоналу, складом персоналу і спільно 
колективними корпоративними цінностями), 
які в прикладному характері для підприємств 
нафтогазового комплексу можуть бути уза-
гальнені наступним чином:

– складові системи корпоративного управ-
ління;

– функції та повноваження загальних зборів;
– функції та повноваження наглядової ради;
– функції органу перевірки фінансово-гос-

подарської діяльності (ревізійної комісії чи упо-
вноваженої особи – ревізора); 

– функції та повноваження виконавчого ор-
гану (колегіальний чи одноосібний виконавчий 
орган).

Деталізацію оцінювання по блоках пропо-
нуємо здійснити, базуючись на загальних умо-
вах функціонування системи корпоративного 
управління нафтогазовими підприємствами з 
метою уніфікації та як наслідок збільшення до-
ступності викладеної пропозиції вдосконалення 
контролю. Тож, в кожному блоці виокремлено 
конкретні завдання для перевірки і оцінювання 
напрямів та вказано інформаційне джерело для 
виконання поставленої мети [4]. 

Даний підхід дозволяє оцінити якість кор-
поративного управління та узагальнити ре-
зультати для виявлення й оцінювання реаль-
ного стану здійснення функцій та наданих 
повноважень кожної складової із загальної 
структури системи корпоративного управлін-

ня. При позитивному результаті можна гово-
рити про ефективність такого функціонування 
і управління, але при невтішних висновках і 
знайдених порушеннях – розробляти пропози-
ції вирішення проблеми через детальне її до-
слідження, визначення причин і факторів по-
яви такого порушення та здійснення дій щодо 
ліквідації наслідків та неможливості повтор-
ного здійснення порушень. Отримані інформа-
ційні показники доцільно представити у ви-
гляді анкети тестування.

Контроль функціонування системи корпора-
тивного управління може бути реалізовано як 
одну з складових функції внутрішнього контр-
олю – системи тотального контролінгу корпора-
ції з врахуванням цілеорієнтації та відповідним 
інструментарієм [5, с. 5], та як одну з складо-
вих функції зовнішнього контролю – зовнішній 
незалежний аудит. Слід відзначити, що резуль-
тати такого контролю носять вдосконалюваль-
ний щодо компанії та її власників характер, 
адже дозволяють виявити сильні і слабкі сторо-
ни поточної практики та визначити шляхи під-
вищення рівня якості функціонування системи 
корпоративного управління. 

Загалом від ефективності внутрішнього 
корпоративного контролю, а саме збалансова-
ного взаємозв’язку механізмів корпоративно-
го контролю, залежить соціально-економічна 
ефективність системи корпоративного управ-
ління нафтогазовими підприємствами, яка в 
свою чергу є однією з умов ефективного функ-
ціонування галузі в цілому, де діє досліджуване 
підприємство (рис. 2).

Рис. 2. Схема системи контролю функціонування системи  
корпоративного управління підприємствами в контексті оцінювання  

соціально-економічної ефективності такої системи
Джерело: розроблено автором
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В сучасних умовах внутрішній корпоратив-
ний контроль як одна із управлінських функ-
цій повинна здійснюватися Комітетом внутріш-
нього контролю на всіх рівнях корпоративного 
управління з метою своєчасної проінформова-
ності щодо якості функціонування системи кор-
поративного управління підприємства та змісту 
її складових, адже на будь-якій стадії корпо-
ративного управління не виключені відхилення 
фактичного стану об’єкта від планового.

Комітетом внутрішнього контролю пропону-
ється здійснювати наступні функції: 

а) визначення фактичного стану системи 
корпоративного управління (об’єкт контролю);

б) порівняння фактичних даних із плановими; 
в) оцінювання виявлених відхилень і ступе-

ня їх впливу на аспекти функціонування під-
приємства за відповідним розробленим в роботі 
інструментарієм;

г) виявлення причин зафіксованих відхилень.
Головною ціллю Комітету внутрішнього 

контролю передбачається інформаційне забез-
печення системи корпоративного управління 
для отримання можливості прийняття ефектив-
них рішень.

Висновки. Диференціація та координація 
управлінської праці, формування рівнів управ-
ління здійснюються за допомогою вертикаль-
ного поділу праці [6]. Тому вірним є розподіл 
управлінських задач згори донизу, але за наяв-
ності декількох рівнів вертикалі ефект контр-
олю розсіюється. Тому варто підкреслити, що 
організація ефективної системи внутрішнього 
контролю завдяки запровадженню згаданого 
додаткового комітету дозволить: 

• забезпечити ефективне функціонування, 
максимально (відносно визначеним цілям) роз-
виток підприємства в умовах конкуренції;

• зберегти і ефективно використовувати ре-
сурси та потенціал підприємства;

• вчасно виявляти і мінімізувати можливі 
ризики управління підприємством;

• сформувати адекватну сучасним перма-
нентно змінним умовам господарювання сис-
тему інформаційного забезпечення всіх рівнів 
корпоративного управління, яка дозволить 
вчасно адаптувати функціонування підприєм-
ства відповідно до змін зовнішнього і внутріш-
нього середовища.
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