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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

При постановці проблеми аналізу ефективності корпо"

ративного управління очевидною є необхідність використан"

ня методів економіко"математичного моделювання. Однією

з найвагоміших складових системи корпоративного управ"

ління є ринкова вартість публічного акціонерного товари"

ства, оскільки вона визначає рівень відповідності корпора"

тивних відносин в корпорації до вимог ринкового середо"

вища (суб'єктів ринку, в першу чергу інвесторів) [1, c. 26—

27; 2; 3].

Проблематика ефективності корпоративного управлін"

ня досліджується вітчизняними науковцями В. Євтушевсь"

ким, Д. Баюрой, А. Шегдою, С. Якубовським, Л. Павленко,

С. Румянцевим, М. Татарчуком, Г. Филюк, З. Шершньовою,

Л. Довганем, П. Буряком та ін.; російськими науковцями

Г. Клейнером, В. Івановим, С. Масютіним, О. Радигіним,

М. Рудиком, М. Кругловим, І Храбровою та іншими; іно"

земними науковцями Р. Акоффом, М. Аокі, Ч. Бернардом,

Д. Стігліцем, Дж. Харіссоном, К. Ейзенхардом, Г. Мінзом,

Ф. Нойбауером та іншими.

Кожен з названих вчених згідно зіспрямованістю своїх

наукових інтересів з різним ступенем глибини вивчає окремі

сторони корпоративного управління. Проте питання управ"

ління ринковою вартістю та її впливу на ефективність кор"

поративного управління вимагає подальших досліджень та

наукових підходів.
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Комплексно аналізувати корпоративний сектор націо"

нальної економіки є неприйнятним з точки зору результатів

такого аналізу. Тому, варто зупинитися на конкретній галузі,

виокремивши визначальне підприємство для такої галузі.

Стратегічно важливою галуззю вітчизняної економіки

є авіабудування, а ПАТ "Мотор Січ" є найліпшим предста"

вником галузі, що функціонує як корпоратизована госпо"

дарська одиниця.

Отже, метою даної статті є аналіз ефективності систе"

ми корпоративного управління на ПАТ "Мотор Січ" та ви"

значення доцільності корпоратизації інших підприємств ав"

іабудування України.

Для аналізу ефективності корпоративного управління,

побудуємо кореляційно"регресійну багатофакторну модель

(використовуючи програмних пакетів EViews 7.0 та Microsoft

Excel 2011), за базову вибірку ми обираємо дослідження

інвестиційної компанії "Concorde Capital", в якому представ"

лені рейтинги корпоративного управління для 111 компаній

за 2013 рік [4]. Слід зазначити, що не всі корпорації, що

увійшли до вибірки є зареєстрованими в Україні, проте ос"

новні активи цих компаній зосереджені на території нашої

країни, тобто дочірні підприємства цих корпорацій є рези"

дентами.

Побудова бази передбачає певне "очищення" вибірки,

що увійшли до звіту "Concorde Capital". Задля отримання
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коректних, економічно обгрунтованих

результатів моделі, ми створили критерії

виключення підприємств, що не входять

до вибірки:

— приватні акціонерні товариства —

не мають лістингу на біржі, а тому не ма"

ють ринкової вартості;

— банківські установи та компанії,

що надають фінансові послуги — модель

орієнтується на не фінансові компанії,

при побудові моделі ми тестували показ"

ники, що не застосовуються при аналізі

фінансових установ (наприклад, EBITDA,

EBIT та ін.);

— підприємства, які виробляють про"

дукцію або надають послуг в Україні на

суму, що становить менше 70% чистої

виручки (напр., компанії: "JKX Oil&Gas"

та "Kulczyk Oil Ventures") [5];

— материнські компанії, якщо вклю"

чаємо до вибірки дочірні компанії, або ж

навпаки — виключаємо дочірні компанії,

якщо включаємо до вибірки материнські

компанії.

— корпорації, що станом на початок 2015 року перебу"

вають в стадії ліквідації або санації (напр., агрохолдинг

"Мрія").

 Таким чином, після "очищення" вибірки від тих корпо"

рацій, що відповідають критеріям виключення, ми отримує"

мо цільову базу для побудови регресійної моделі — обсяг

вибірки становить 60 публічних корпорацій (табл. 1).

Для початку, основним завданням економіко"матема"

тичного моделювання має стати визначення найбільш про"

блемних елементів корпоративного управління в Україні.

Відповідно до методики визначення рейтингу корпоратив"

ного управління компанії "Concorde Capital", серед 10 клю"

чових елементів оцінки ефективності корпоративного управ"

ління, проаналізувавши елементи корпоративного управлі"

ння вітчизняних корпорацій шляхом порівняння їх середніх

значень по вибірці (рис. 1), виявляється, що найбільш про"

блемними елементами є представництво міноритарних ак"

ціонерів, наявність звітності згідно з Міжнародними стан"

дартами фінансової звітності (МСФЗ) та присутність інсти"

туційних інвесторів.

Найбільш критичною є ситуація з захистом прав міно"

ритарних акціонерів у вищих органах управління вітчизня"

них акціонерних товариств (середній рейтинг по цьому по"

казнику складає лише 14,29%). Така ситуація складається

саме завдяки тому, що міноритарні акціонери не ма"

ють змогу якісно контролювати роботу компанії, отри"

мувати компенсацію за порушення своїх прав, захища"

ти свої права в наглядових радах, впливати на правлін"

ня тощо, оскільки не мають свого представника.

Окрім того, досить гостро стоїть проблема подачі

звітності відповідно до МСФЗ (середній рейтинг по цьо"

му елементу становить лише 35,71%). Враховуючи те,

що національне законодавство у сфері формування та

оприлюднення звітності постійно наближується до по"

ложень МСФЗ, можна зробити висновок, що ситуація

по цьому елементу корпоративного управління має сут"

тєво покращитись у найближчі роки.

Окрім того, досить низькою по вибірці є частка ком"

паній, де в складі акціонерів присутні інституційні інве"

стори (середній рейтинг становить лише 36,51%). Вра"

ховуючи той факт, що наведені у дослідженні акціо"

нерні компанії є в основному ключовими учасниками

своїх ринків, видається досить дивною ситуація, чому

така низька участь інституційних інвесторів. На нашу

думку, це пов'язано в першу чергу з тим, що державна

економічна політика ніяким чином не сприяє залученню ре"

сурсів інституційних інвесторів (у першу чергу невітчизня"

них).

Найменш проблемним елементом є структура власності

(рейтинг становить 92,06%), через те, що відповідно до норм

оприлюднення нефінансової інформації, визначених

НКЦПФР — усі акціонерні товариства мають розкривати

власників з пакетом вище 10% (а для більшості з наведених

товариств власники першого рівня є кінцевими бенефіціа"

рами). Справедливості заради, варто відмітити, що деякі

компанії дійсно вказували кінцевих власників, не дивлячись

на довжину "ланцюга власності". Високим також є рівень

публічності акціонерних товариств у вибірці (рейтинг стано"

вить 79,37%), а також якість веб"сайту та доступність не"

фінансової інформації.

Необхідно також визначити індикатор ефективності

корпоративного управління в Україні, це завдання ми буде"

мо вирішувати шляхом застосування коефіцієнта контин"

генції (1).
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При цьому характерним те, що 0 — свідчить про повну

відсутність зв'язку між ознаками, а 1 — про наявність по"

Рис. 1. Середня ефективність елементів корпоративного
управління українських акціонерних товариств у 2013 р.

(за методикою "Concorde Capital")

Джерело: побудовано автором на основі джерела [4].

Рис. 2. Динаміка інтегрального рейтингу
ефективності корпоративного управління

в Україні за 2007—2013 рр.
Джерело: побудовано автором на основі джерела [4].
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вного зв'язку. Коефіцієнт контингенції може приймати будь"

які значення від "1 до +1. При цьому характерним є те, що 0

— свідчить про повну відсутність зв'язку між ознаками, а 1

— про наявність повного зв'язку. Для великих вибірок

(більше 30 од.) зв'язок практично вважається значущим,

якщо QA>0,5 або QK>0,3.

Результати інтегрального показника по вибірці, які мож"

на в якості індикатора ефективності корпоративного управ"

ління вітчизняного публічного корпоративного сектору, в

динаміці представлені на рисунку 2.

Відповідно, ми можемо вирахувати інтегральний рей"

тинг лише за 2007, 2008, 2011 та 2013 рр., оскільки лише за

ці періоди є представлені рейтинги по кожній окремо взятій

компанії.

У 2007 році інтегральний рейтинг становив 5 балів, при

цьому в 2008 році він суттєво зріс до 6,32 пунктів (за весь

період дослідження в цьому році зафіксовано найвище зна"

чення рейтингу). Але наприкінці 2008 року поча"

лась світова фінансова криза, яка суттєво вдари"

ла по фінансово"господарських показниках кор"

порацій (більшість з яких орієнтована на експорт

продукції з України).

Ефективне корпоративне управління вимагає

від підприємства додаткових витрат, створення та

реалізацію нових функцій, а в період кризи ком"

панії  намагаються економити ресурси по

більшості напрямах (витрати на корпоративне

управління не є виключенням). Як наслідок, у

2011 році інтегральний рейтинг значно знизився

порівняно з показниками 2008 року (до 4,94

пунктів, що є найнижчим значенням за досліджу"

ваний період).

Варто відмітити, що у 2009—2010 та 2012 рр.

компанія "Concorde Capital" також публікувала рей"

тинг корпоративної ефективності з метою економії

бюджетів. Втім, вже у 2013 році значення зважено"

го рейтингу знову зросло (до 6,05 пунктів), майже

досягнувши показників передкризового 2008 року.

Тобто можна сказати, що ми спостерігаємо позитив"

ну динаміку зростання ефективності корпоративно"

го управління в Україні.

Нам також необхідно визначити чи є вибірка,

взята за основу для побудови моделі, репрезента"

тивною, тобто чи можуть результати аналізу поши"

рюватись на весь корпоративний сектор економіки

України. Відповідно до таблиці 2 частка прибутку

компаній, що увійшли до вибірки у загальному об"

сязі прибутку вітчизняних суб'єктів господарюван"

ня у 2013 році, становить 13,18%, що є значно ви"

щим показником, ніж 5% (стандартний поріг реп"

резентативності вибірки на основі великих масивів

даних). Тобто ми можемо сказати, що вибірка з 60

компаній, взятих за основу для побудови моделі, є репре"

зентативною.

Для початку спробуємо побудувати однофакторне рег"

ресійне рівняння залежності мультиплікатора курсу акцій від

чистого доходу корпорації (2) та рейтингу ефективності кор"

поративного управління.
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Результат побудованого регресійного рівняння пред"

ставлений на рис. 3, відповідно до результатів одно фак"

торної стохастичної моделі — ми відмічаємо наявність пря"

мого зв'язку між ефективністю корпоративного управління

та значенням мультиплікатора P/S. Проте міра щільності

зв'язку є досить слабкою, значення коефіцієнта детермінації

становить лише 23,26% — відповідно до рис. 3 деякі оди"

ниці вибірки розташовані від прямої регресії досить дале"

ко, розкид є суттєвим. Така ситуація пояснюється тим, що

на значення мультиплікатора курсу акцій від чистого дохо"

ду впливає дуже багато факторів (в першу чергу впливають

на чисельник показника — курс акцій, ми можемо виділити

фінансові та нефінансові чинники впливу).

З метою виявлення ступеня впливу корпоративного

управління на ринкову капіталізацію акціонерного товари"

ства нам необхідно побудувати багатофакторну регресійну

модель, де залежною змінною виступає ринкова вартість

акціонерного товариства, а серед незалежних змінних при"

сутній фактор корпоративного управління (в нашому випад"

ку — значення рейтингу ефективності корпоративного

управління). Для оцінки якості зв'язку між залежною

змінною та факторами у кореляційно"регресійній моделі,

скористаємось значенням коефіцієнта детермінації на ос"

нові шкали Чеддока (табл. 3).

Для виявлення впливу корпоративного управління на

ринкову вартість акціонерного товариства, маючи високий

    
 
  

2013  
       
, . 234 513 700 

    2013 , . 54 249 900 

   , . 180 263 800 
 ,    , . 23 755 664

       
 , % 13,18% 

Таблиця 2. Характеристика репрезентативності
вибірки для моделі залежності корпоративного

управління та ринкової вартості корпорації

Рис. 3. Регресійне рівняння залежності показника
P/S від рейтингу корпоративного управління

Джерело: складено автором.

Таблиця 3. Шкала Чеддока для оцінки якості
зв'язку на основі коефіцієнта детермінації

Джерело: складено автором.
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рівень щільності зв'язку змінних, нам необ"

хідно побудувати багатофакторну модель,

котра буде враховувати фінансові (кількісні)

фактори впливу на капіталізацію корпорацій.

У процесі побудови такої моделі ми ви"

користовували досить широкий спектр показ"

ників фінансової звітності публічних акціо"

нерних товариств, тестуючи модель таким чи"

ном, щоб вона відповідала наступним умовам

якості кореляційно"регресійного зв'язку:

— значна тіснота зв'язку моделі (значен"

ня коефіцієнту детермінації має становити

вище 50%, відповідно до шкали Чеддока

(табл. 3);

— модель є адекватною з рівнем дові"

ри 3% (значимість статистики Фішера для

моделі має становити менше 3%);

— усі незалежні змінні моделі є значимими при рівні

довіри 3% (значимість незалежних змінних має бути нижче

3%).

Серед показників, які використовувались при побудові

багатофакторної моделі можемо виділити наступні:

— ринкова вартість публічного акціонерного товариства

(CAP) — завжди виступала залежною змінною моделі;

— вартість активів корпорації (AST);

— власний капітал (EQT);

— чистий дохід від реалізації робіт, товарів, наданих

послуг (REV);

— собівартість реалізованої продукції (COS);

— чистий прибуток після сплати податку на прибуток

(NPF);

— маржа чистого доходу (Gross Profit Margin (рівнян"

ня 3));

— рентабельність активів (Return on Assets — ROA

(рівняння 4));

— рентабельність власного капіталу (Return on Equity

— ROE (рівняння 5));

— рейтинг ефективності корпоративного управління від

"Concorde Capital" (CGR);

— перша "dummy" змінна — галузь діяльності корпо"

рації

— друга "dummy" змінна — резидентність біржі, на якій

корпорація має лістинг.

 
%100*)(

REV
COSREVGPM (3),

 
%100*

AST
NPFROA (4),

 
%100*

EQT
NPFROE (5).

У процесі побудови моделей ми розробили таку модель,

що відповідає усі вимогам "якості", наведеним раніше.

Відповідно до результатів розрахунку кореляційно"регрес"

ійної моделі її можна представити у вигляді рівняння (6).

CAP = "1884879 + 359687 * CGR +

+ 0.2284 * REV + 1.7617 * NPF (6).

Відповідно до кореляційно"регресійної моделі (6) ми

бачимо (результати моделі представлені в таблиці 4), що при

зростанні чистого доходу корпорації на 1 грн. ринкова ка"

піталізація збільшується на 22,84 коп. У той самий час ми

відзначаємо позитивний вплив чистого прибутку на вартість

компанії, так, якщо чистий прибуток збільшується на 1 грн.

— капіталізація збільшується на 1 грн. 76 коп.

Отже, ефективність корпоративного управління пози"

тивно впливає на ринкову вартість компанії, так при

збільшенні рейтингу корпоративного управління на 1 пункт

— капіталізація збільшується на 359,687 млн грн. Тобто,

можна з впевненістю сказати, що ефективне корпоративне

управління позитивно впливає на ринкову вартість акціонер"

ного товариства, при чому вплив фактора корпоративного

управління є досить важливим відповідно до побудованої

кореляційно"регресійної моделі (6).

На основі побудованої стохастичної моделі розрахує"

мо нормативну ринкову вартість ПАТ "Мотор Січ", що ста"

новить 4 557 874 грн., що на 19,85% вище реальної ринко"

вої капіталізації корпорації станом на 31.12.2013 року. Тоб"

то відповідно до результатів кореляційно"регресійної мо"

делі (6), можемо зробити висновок, що ПАТ "Мотор Січ" є

навіть недооціненою ринком відповідно до її показників

фінансово"господарської діяльності та рівня ефективності

корпоративного управління.

Таким чином, з точки зору розвитку та побудови ефек"

тивної системи корпоративного управління на підприємствах

авіабудівної галузі, приклад ПАТ "Мотор Січ" є показовим

для можливої реорганізації інших підприємств галузі. До"

цільною видається корпоратизація підприємств авіабудуван"

ня України, де держава діє як єдиний власник.
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Таблиця 4. Результати кореляційно,регресійної моделі

Джерело: складено автором.
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