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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наявність ефективної системи корпоративного управ-

ління — один з визначальних факторів у підвищенні ринко-
вої капіталізації, рентабельності інвестованого капіталу та
прийнятті іноземними інвесторами інвестиційних рішень
щодо вітчизняних компаній. У сучасних умовах глобалізації
відбуваються значні зміни в методологічних підходах до
поняття "корпоративне управління". Корпоративне управл-
іння стало відноситися, або впливати на систему управлін-
ня та контролю у компаніях, включаючи їх інвестиційну, опе-
раційну та фінансову діяльність, а також бізнес-процеси,
формування комерційних стратегічних корпоративних цілей
та цінностей, а також до визначення внутрішніх та зовнішніх
контролюючих організаційно-економічних механізмів. На-
самперед це пов'язано з підвищенням ролі в структурі еко-
номіки корпоративного сектора і тому стосується
підприємств корпоративного типу, інтегрованих корпора-
тивних структур та інших формувань. Для підвищення ефек-
тивності корпоративного управління доцільним є розробка
механізмів інтеграції системи корпоративного управління
та менеджменту корпорації на основі поширення сучасних
технологій контролінгу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями корпоративного займались такі віт-
чизняні та зарубіжні вчені, як Г. Штерн, О. Мендрул,
О. Мозговий, Г. Назарова, Джеффрі Д. Сакс, С. Румянцев,
М. Татарчук, В. Гриньова, Н. Супрун, В. Євтушевський,
М. Чечетов. Із аналізу наукових джерел можна зробити
висновок, що питання застосування контролінгу в кор-
поративному управлінні є недостатньо висвітленими у
літературі, або ж представлено лише фрагментарно.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення сутності та при-

значення системи контролінгу у корпоративному уп-
равлінні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз розвитку сучасних структур корпоративного

управління, виходячи із руху акціонерного капіталу та
обігу акцій підтверджує, що вони повинні будуватися на
основі збалансованого розподілу функцій і повноважень
між органами управління, необхідних для виконання стра-
тегічних корпоративних завдань та відповідати кращій
міжнародній практиці корпоративного управління з ура-
хуванням принципів ОЕСР. Крім того, розбудова сучас-
ної системи корпоративного управління, яка б узгоджу-
вала інтереси учасників акціонерних відносин та заінте-
ресованих осіб неможлива без упровадження найновіт-
ніших інструментів контролінгу. На основі аналізу впли-
ву структури акціонерної власності на рішення у системі
корпоративного управління формуються три типи внутр-
ішнього корпоративного контролю в акціонерних това-
риствах (для акціонерних товариств з концентрованою
структурою акціонерного капіталу, для акціонерних то-
вариств з розпорошеною структурою акціонерного кап-
італу та для публічних акціонерних товариств із ефектив-
ною системою корпоративного управління та високим
рівнем корпоративної культури), які базуються на деле-
гуванні повноважень вищими органами управління (за-
гальними зборами акціонерів) наглядовим радам та прав-
лінню. Недарма, сам термін "корпоративне управління"
походить від англійського "corporate governance", що в
перекладі означає "корпоративне правління" або "кор-
поративний уряд". Тобто предмет наукового досліджен-
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ня корпоративного управління є багатогранним, оскіль-
ки воно має справу з тим, як влаштована та реалізується
влада в організації, а тому потребує ефективної специф-
ічної системи контролінгу.

Корпораціями в сучасній економічній і правовій літе-
ратурі називаються господарські товариства (в першу
чергу акціонерні товариства), які мають статус юридич-
ної особи, утворені шляхом об'єднання майна заснов-
ників і існують незалежно від зміни конкретних учас-
ників [ 2, с. 15].

Багато зарубіжних науковців при формуванні систе-
ми контролінгу на підприємствах корпоративного типу
беруть за основу визначення Міжнародної фінансової
корпорації, яка трактує "корпоративне управління" як си-
стему виборних і призначених органів, що здійснюють
управління діяльністю відкритих акціонерних товариств,
що відбиває баланс інтересів власників і спрямована на
забезпечення максимально можливого прибутку від
діяльності акціонерного товариства в рамках законодав-
ства [4, с. 28 ]. В.М. Гриньова та О.Є. Попов визначають
корпоративне управління як процес формування та реа-
лізації вищими органами управління акціонерного това-
риства управлінських дій, що відображують баланс інте-
ресів учасників корпоративних відносин щодо залучен-
ня та використання акціонерного капіталу для забезпе-
чення максимально можливого прибутку від всіх видів
діяльності в межах діючого законодавства. Є. Штерн заз-
начає, що корпоративне управління у системі загально-
го менеджменту спрямоване на досягнення оптимально-
го узгодження інтересів суб'єктів корпоративних відно-
син — власників, менеджерів, працівників товариства. За
А. Шлайфером корпоративне управління — це сукупність
засобів, за допомогою яких учасники господарського
процесу надають фінансові ресурси корпорації для за-
безпечення майбутнього прибутку [1, с. 52]. В той же час,
М. Чечетов, О. Мендрул вважають, що "корпоративне
управління" є елементом загальної системи управління,
притаманним лише фірмам в організаційно-правовій
формі акціонерних товариств, і полягає в організації взає-
модії учасників корпоративних відносин [6, с. 10].

Більшість науковців розмежовують поняття "корпора-
тивне управління" та "корпоративний менеджмент". О.В.
Денисюк, Л.О. Мозгова дотримуються думки, що корпо-
ративне управління знаходиться на вищому рівні управлі-
ння підприємством, ніж менеджмент, та функціонує в інте-
ресах акціонерів та інших заінтересованих осіб. У той же
час, корпоративний менеджмент відповідальний за якість
прийняття рішень всієї корпорації. Корпоративний менед-
жмент відповідальний за стратегічне та тактичне управлі-
ння в інтересах акціонерів. Сучасна ефективна система
корпоративного управління повинна тісно взаємодіяти із
системою корпоративного менеджменту, що використо-
вує збалансовану систему управління ефективністю, вар-
тістю, корпоративними ризиками, корпоративним контро-
лем та системою інформаційного забезпечення.

На сьогодні таку взаємодію та координацію корпо-
ративного управління забезпечують наглядові ради, які
здійснюють захист прав акціонерів товариства, і в рам-
ках компетенції, визначеної статутом та законодавством
формують систему контролінгу, мотивації та оцінюван-
ня менеджменту компанії. Можна стверджувати, що за-
гальні збори акціонерів приймають ключові рішення, а

наглядова рада виступає у ролі координатора за вико-
нанням рішень акціонерів, у той час як виконавчий орган
(правління) реалізує це рішення. У корпоративному
управлінні у більшій мірі порівняно з іншими типами ви-
користовується модель делегування повноважень.

Наглядова рада приймає ключові рішення по ви-
значенню місії та стратегічної спрямованості бізнесу, роз-
робляє корпоративні стратегії, призначає ключових топ-
менеджерів. У складі наглядової ради можуть створювати-
ся комітети, наприклад, аудиторський, з питань управління
ризиками, винагород та призначень, а також з питань інфор-
маційної політики. В умовах підвищення ринкової нестаб-
ільності та невизначеності зарубіжні корпорації в останні
роки активно почали створювати при наглядових радах, або
радах директорів, залежно від моделі корпоративного уп-
равління, антикризові комітети, які беруть на себе додат-
кові функції та зобов'язання щодо посилення функцій кон-
тролінгу за фінансово-господарським станом компаній.

Окремою проблемою постає недостатня координація
між органами управління у великих корпораціях (наглядо-
ва рада та відповідні комітети, інститут корпоративного сек-
ретаря) та системою виконання (правління). Це пов'язано з
тим, що на вітчизняних підприємствах корпоративного типу
часто відсутній тісний зворотній зв'язок між оперативним
та стратегічним управлінням. Для подолання цього недо-
ліку та забезпечення інтеграції систем корпоративного уп-
равління та корпоративного менеджменту доцільно засто-
совувати технологію "контролінгу", яка покликана забез-
печити корпоративний менеджмент релевантною інформа-
цією для прийняття стратегічних рішень корпорації. Для
цього доцільно запозичити досвід із німецької (західноєв-
ропейської, континентальної) моделі корпоративного уп-
равління, яка уже тривалий час успішно розвиває систему
контролінгу, у тому числі з участю працівників, профспілок
та незалежних (наглядових) членів рад.

Нині контролінг — це ключова технологія управління
сучасною компанією, що має чотири взаємопов'язані ета-
пи: планування, інформаційне забезпечення, аналіз та уп-
равління. Термін "контролінг" походить від англ. "to
control" — контролювати, керувати, регулювати. У Великій
Британії та США контролінг розуміють як управлінський
облік або "managerial accounting". У Німеччині традицій-
но виділяють фінансовий облік (Finanzbuchhaltung), вироб-
ничий (Kostenrechnung) та контролінг (Соntrоlling) [7, с. 8].
Під контролінгом розуміють концепцію ефективного уп-
равління корпорацією і забезпечення її сталого розвитку
за допомогою орієнтування на корпоративні цілі, майбутнє
та постійне превентивне попередження вузьких місць.

Варто відмітити, що між контролінгом та управлінсь-
ким обліком інсує тісний зв'язок, однак, це не є тотожні
поняття. Управлінський облік — це система інформацій-
ного забезпечення, що включає велику кількість інфора-
маційних даних і використовується для прийняття ефек-
тивних рішень керівництвом. А контролінг — це техноло-
гія управління, що використовує управлінську інформацію
та розробляє рекомендації для прийняття управлінських
рішень. У той же час, великою помилкою є ототожнення
контролю з контролінгом. Оскільки контроль є складовою
частиною контролінгу. За В. І. Давидовичем контролінг
передбачає розробку філософії поведінки підприємства,
використання принципу прямого і зворотного зв'язку у
контурі регулювання, розробку балансу оточуючого се-
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редовища, створення системи обліку витрат, активізацію
нематеріальних факторів (комунікації, мотивація, стиму-
лювання праці) [7, с. 8]. Контролінг визначають як систе-
му перевірки того, наскільки успішно корпорація просу-
вається до своєї стратегічної мети. У випадку відхилень
від неї розробляються рекомендації про корегуючі дії.

До основних функцій системи контролінгу доціль-
но віднести: інформаційне забезпечення всіх систем
підприємства на основні спеціально підготовленої
інформації внутрішнього аудиту та ревізії; управління
ризиками; контроль виконання тактичних та опера-
тивних планів, координація та регулювання в контурі уп-
равління. Можна сказати, що головна особливість кон-
тролінгу полягає у здійсненні антикризового та превен-
тивного управління шляхом розробки рекомендацій
керівництву щодо своєчасного корегування стратегіч-
них та тактичних планів підприємства на основі спеціаль-
них даних моніторингу середовища організації.

Відповідно до рівня управління виділяють стратегіч-
ний та оперативний контролінг. Стратегічний контролінг
координує функції стратегічного планування, стратегіч-
ного нагляду (формування контрольованих величин, про-
ведення контрольної оцінки тощо), систему стратегічно-
го інформаційного забезпечення. У системі стратегічно-
го контролінгу активно використовуються інструменти та
результати аналізу конкуренції, логістичних систем, ме-
тоди портфельного аналізу та потенціалу.

Оперативний контролінг спрямований на управлін-
ня короткостроковими цілями. Він оцінює ефективність
заходів, що проводяться впродовж невеликого відрізку
часу, як правило до одного року. Його можна характе-
ризувати як постійний моніторинг результатів діяльності
підприємства [5]. Система оперативного контролінгу пе-
редбачає забезпечення ефективності управління при-
бутком компанії. У системі оперативного контролінгу ви-
користовуються інструменти ABC-аналізу, оптимізації
обсягів замовлень, аналіз величин точки беззбитковості,
методи розрахунку покриття, функціонально-вартісний
аналіз, XYZ-аналіз та багато інших.

Для реалізації технології контролінгу сучасна корпо-
ративна інформаційна система повинна передбачати адап-
тацію традиційної системи обліку на підприємстві до інфор-
маційних потреб посадових осіб усіх органів корпоратив-
ного управління, які приймають управлінські рішення [5].

Корпоративна інформаційна система контролінгу
повинна включати індикатори, що відображають усі
підсистеми організації: логістичну, маркетингову, фінан-
сову, інвестиційну, інноваційну та особливо виробничу.
Для прийняття рішень використовуються, як правило,
відхилення, які фіксуються інформаційною системою та
надходять за допомогою спеціально розробленого про-
грамного забезпечення контролінгу, в якому міститься
окремий модуль "Монітор керівника", який оснащений
експертними системами такими, як DSS, Data Mining,
OLAP — технології [5, с. 177].

Окремою важливою складовою інформаційної систе-
ми контролінгу є підсистема моніторингу та управління
ризиками. Ця підсистема повинна функціонувати у напрямі
виявлення, оцінки ризиків та підготовки превентивних дій.

Корпоративна інформаційна система спрямована на
забезпечення конкурентної переваги організації шляхом
надання вищим ланкам управління інформацію про се-

редовище організації, її поточний та ймовірний май-
бутній стан у зовнішньому середовищі. Ця інформація
враховується під час корегування та управління корпо-
ративною стратегією.

ВИСНОВКИ
Сучасне корпоративне управління потребує інтеграції

із системою менеджменту корпорації. Найбільш ефектив-
ною технологією взаємодії корпоративного управління
із менеджментом компанії є технологія контролінгу. Кон-
тролінгу є системою підтримки корпоративних рішень. На
її основі приймаються основні стратегічні рішення, що
втілюються у корпоративній стратегії.

Перспектива подальшого дослідження. Наступним
кроком у подальших дослідженнях є розробка концеп-
туальних засад функціонування контролінгу для
підприємств корпоративного типу України, які бажають
адаптуватися до вимог угоди щодо євроінтеграції.
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