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ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КОРПОРАТИВНОГОСЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Стан вітчизняної економіки значною мірою залежить від рівня розвитку
корпоративного сектору. Останній займає вагоме місце в системі економічних
зв’язків. Корпоративний сектор, що функціонує у межах акціонерного сектору,
створює потужний організаційно-економічний потенціал. Фактично, корпорації є
рушійною силою перетворень у вітчизняному господарстві. Динамічний розвиток
корпоративних відносин є одним з найбільш суттєвих наслідків становлення
ринкової економіки.

Слід підкреслити, що у розвинутих країнах світу корпоративний сектор
створює 90% загального обсягу ВВП країни при частці суб’єктів не більше 10% від
загальної кількості існуючих суб’єктів господарювання. У свою чергу,
корпоративний сектор в Україні є доволі молодим порівняно з багатовіковим
існуванням корпорацій в Європейських країнах, перші з яких з’явились ще в XVII ст
[1, с. 199]. Тому необхідною умовою становлення вітчизняного корпоративного
сектору є органічне поєднання інтересів і зусиль держави, суб’єктів корпоративного
сектора та суспільства.

Проблемам корпоративного сектору національної економіки присвячують
значну увагу такі вітчизняні науковці, як: П. Буряк, О. Вакульчик, М. Грідчіна, В.
Євтушевський, Т. Заєць, В. Нечаєв, Л. Птащенко, А. Сірко, Л. Федулова. Серед
зарубіжних науковців значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили: Е. Дж.
Долан, Д. Ліндсей, К. Р.Макконнелл, С. Л. Брю, Р. Гільфердінг, А. Сміт та ін.

Основними характеристиками функціонування суб’єктів корпоративного
сектора, як найбільш ефективної форми господарювання, на думку Л.І. Федулової, є
наступні:економічна система капіталу корпорацій існує незалежно від її власників;
власники корпорації несуть лише обмежену відповідальність за результати
діяльності; корпорація володіє правом власності й укладає контракти від свого
власного імені [3, с.8-9].

Водночас слід зауважити, що корпоративний сектор економіки України
представлений значною кількістю видів суб’єктів господарювання – від акціонерних
товариств до об’єднань юридичних осіб. Необхідно зазначити, що значну частку
корпоративного сектора економіки складають господарські товариства. До складу
об’єднань юридичних осіб належать асоціація, корпорація, консорціум, концерн а
також інші об’єднання.

До особливостей формування і розвитку корпоративного сектору в Україні
можна віднести:

- формування великих вертикально інтегрованих структур, які прагнуть
встановити контроль над підприємствами,що забезпечують весь технологічний цикл
виробництва продукції та її наступну реалізацію;

- значний обсяг угод, які можна віднести до конгломератного типу, коли
учасники угод не мають конкретних економічних взаємовідносин;

- розміщення інвестицій у сусідніх регіонах у формі створення дочірніх
підприємств або придбання акцій (часток) у статутному капіталі суб’єктів
господарювання, що опосередковано свідчить про розвиток міжрегіонального обміну
(товару і капіталу), посилення конкуренції;



- придбання власності у регіонах комерційними організаціями з великих
промислових центрів;

- придбання основних засобів і купівля акцій підприємств-банкрутів;
- розширення практики придбання контрольних пакетів акцій великих

господарських суб’єктів через підставних осіб [4].
Ефективність діяльності вітчизняних фінансовопромислових груп (ФПГ) є

недостатньою через недосконалість нормативного забезпечення процесів розробки і
реалізації організаційних процесів, а також через недоліки у законодавчій базі. Крім
того, негативно впливає на результати діяльності ФПГ відсутність
ефективних,послідовних процедур достовірної оцінки доцільності об’єднання
підприємств [2].

Найбільшими недоліками в розвитку корпоративних відносин в Україні є:
нераціональний розподіл суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності;
висока концентрація капіталу та незначний рівень публічних акціонерних товариств,
що обмежує розвиток національного фондового ринку та підвищує залежність
корпоративного сектору від світових ринків капіталу.

Усунення основних проблем у сфері корпоративного сектору потребує
покращення ділового клімату, оздоровлення фінансово-кредитної системи,
мінімізації тіньового сектора національної економіки, сприяння добросовісній
конкуренції, підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності, а також державної
підтримки

Зважаючи на визначені вище фактори, з наукової точки зору, державне
регулювання та управління у сфері корпоративних відносин повинно мати більш
гнучкий та динамічний характер, оскільки формування корпоративного сектору є
однією з найскладніших задач економічної політики країни, в реалізації якої держава
повинна виконати визначальну роль. Адже зміни в економіці та її розвиток
потребують запровадження якісної нової державної економічної політики, що
спрямована на підвищення її стійкості до кризових явищ. Це передбачає
деконцентрацію капіталу та більшу орієнтацію на внутрішній ринок.
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