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КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Анотація. Розглянуто особливості функціонування корпоративного сектора України, висвітлено зав]
дання та напрямки його розвитку. Проаналізовано вплив корпоративного сектора на навколишнє природне
середовище, шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.
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Summary. The features of the Ukraine’s corporate sector functioning have been considered, tasks and directions
of its development have been highlighted. The negative environmental impact of the corporate sector and ways to its
reducing have been analyzed
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Постановка проблеми. Вдосконалення струк�
тури промисловості України повинно передбача�
ти адаптацію її виробничих структур до умов
економічної самостійності та ринкових відносин,
а також поступову інтеграцію до світового ринку
шляхом пріоритетного розвитку тих галузей і
підприємств, які зможуть виробляти конкурен�
тоспроможну на внутрішньому і зовнішньому
ринках продукцію. Головним критерієм форму�
вання нового організаційного устрою промисло�
вості має стати забезпечення оптимального ви�
користання наявних ресурсів з максимально мож�
ливими темпами економічного зростання.

У цьому аспекті стійкий розвиток економіки
України значною мірою залежить від розвитку кор�
поративного сектора, як основи ефективного функ�
ціонування виробничого, технологічного і трудово�
го потенціалу, і в тому числі на регіональному рівні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ши�
роке коло питань, пов’язаних із функціонуванням
корпоративного сектора, відображено в працях
багатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників.
Серед зарубіжних науковців значний внесок у
дослідження цієї проблеми зробили: Е. Дж. Долан,
Д. Ліндсей, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Р. Гіль�
фердінг, А. Сміт та ін. Досліджували й продовжу�
ють досліджувати проблеми функціонування кор�
поративного сектора в Україні такі вітчизняні на�
уковці, як Л. Є. Довгань, Л. М. Савчук, С. А. Ру�
мянцев, В. А. Євтушевський та ін.

Однак, незважаючи на зростаючий інтерес
науковців до різних аспектів функціонування
корпоративного сектора, велика кількість про�
блем щодо зниження негативного впливу на на�
вколишнє природне середовище підприємства�
ми корпоративної форми господарювання зали�
шаються недостатньо вирішеними та потребують
подальших досліджень.

Метою статті є аналіз існуючих підходів до
визначення поняття корпорації, корпоративного
управління, аналіз сучасного стану корпоратив�
ного сектора та аналіз тенденцій впливу на на�
вколишнє природне середовище.

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції
розвитку господарських систем характеризуються
наявністю великої кількості організаційно�правових
форм та демократизацією форм власності. Ринкові
трансформації економіки та розвиток нових орга�
нізаційно�правових форм призвели до становлен�
ня корпоративного сектора, який представлений в
основному акціонерними товариствами.

Корпоративний сектор є рушійною силою
сталого економічного та соціального розвитку
країни. Приблизно три чверті промислового по�
тенціалу України функціонує у вигляді акціонер�
ної форми власності. Поряд зі становленням
корпоративного сектора все більше загострюєть�
ся екологічна проблема в країні. Без ефективно�
го функціонування корпоративного сектора, без
врахування ним екологічної складової важко
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уявити розвиток ринкових відносин, підвищен�
ня темпів економічного росту, а також покращен�
ня стану навколишнього середовища в країні.

Природа корпоративної власності не є про�
стою, і відповідно корпоративне управління як
категорія також являє собою складну систему
економічних відносин, яка включає багато
внутрішніх та зовнішніх елементів. На сьогодні
не існує єдиного визначення корпоративного
управління ні в зарубіжній, ні у вітчизняній літе�
ратурі. Часто під корпоративним управлінням
розуміють загальний менеджмент, що неточно
визначає його сутність. Насамперед, корпоратив�
не управління можна розглядати як управління
корпоративними правами. Таке визначення є
найбільш загальним, оскільки управління корпо�
ративними правами стосується усіх їх власників.
Корпоративне управління виділилося на певному
історичному етапі соціально�економічного роз�
витку, коли відбулося відокремлення функцій
управління від власності і коли почали виникати

організаційні форми господарювання, що отрима�
ли назву акціонерних товариств, або корпорацій.

Сьогодні і в економічній, і у правовій літера�
турі є певна невизначеність з поняттям «корпо�
рація». Слід зазначити, що це поняття не нове і
ще А. Сміт у своїй праці «Дослідження про при�
роду та причини багатства народів» застосував цю
категорію в розумінні акціонерної форми орган�
ізації підприємництва [1].

Необхідно відмітити, що законодавства різних
країн по�різному трактують поняття «корпорація».
У деяких із них, наприклад у США, взагалі в зако�
нодавчих актах не визначено поняття «корпорація».
В сучасній практиці термін «корпорація» викорис�
товується у достатньо широкому контексті, найча�
стіше як синонім акціонерного товариства (АТ).

У традиційному розумінні корпорація —
форма організації бізнесу, при якій влада та уп�
равління явно відділені одне від одного. В таб�
лиці 1 наведені основні підходи до визначення
поняття «корпорація» [2, 3].

Таблиця 1
Основні підходи до визначення поняття «корпорація»

 Отже, можна зробити висновок, що кор�
порація — це відкрита постійно змінна систе�
ма, де одночасно відбуваються процеси функ�
ціонування та розвитку. Корпоративні підприє�
мства створюються злиттям капіталів з метою
отримання прибутку. Головною метою корпора�
тивного об’єднання є координація підприєм�
ницької діяльності її членів, забезпечення за�
хисту їх прав, представлення загальних інте�
ресів у різних органах [4].

Остання редакція Закону України «Про акц�
іонерні товариства» (від 06.07.2010 р.) ст. 5 перед�
бачає такі типи акціонерних товариств:

— публічні акціонерні товариства (кількість
акціонерів може перевищувати 100 акціонерів,

може здійснювати публічне та приватне розмі�
щення акцій);

— приватні акціонерні товариства (кількість
акціонерів не може перевищувати 100 акціонерів,
може здійснювати тільки приватне розміщення
акцій [5].

У вітчизняних моделях корпоративного уп�
равління вищим органом є загальні збори акціо�
нерів — має право вирішувати практично всі пи�
тання діяльності акціонерного товариства, які
включені до порядку денного. Але у зв’язку з об�
меженою мобільністю цього органу він не в змозі
вирішувати питання оперативного управління
виробництвом, планування, фінансування, обліку
та контролю. Головні його функції чітко визначені.
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В АТ може створюватися Спостережна рада,
яка здійснює загальний контроль за діяльністю
правління акціонерного товариства. Крім Спосте�
режної ради, існує ще один наглядовий і контро�
люючий орган — Ревізійна комісія акціонерного
товариства [1]. Законом України «Про акціонерні
товариства» (від 06.07.2010 р.), ст. 73, встановлено,
що головна функція ревізійної комісії полягає у
здійсненні контролю за фінансово�господарською
діяльністю акціонерного товариства [5]. Органом,
який керує механізмом виробництва в акціонер�
ному товаристві, є Правління, яке вирішує всі
питання господарської діяльності товариства,
окрім тих, які належать до виняткової компетенції
загальних зборів акціонерів та Спостережної ради.

Слід відмітити, що на сьогоднішній день на
вітчизняних АТ у структурі управління відсутній
орган, який би контролював вплив підприємства
на навколишнє природне середовище. Навіть
Закон «Про акціонерні товариства», який нещо�
давно вступив у дію, зовсім не враховує еколог�
ічної складової в діяльності підприємств акціо�
нерної форми господарювання. На нашу думку,
на законодавчому рівні за ревізійною комісією
слід закріпити обов’язковість проведення еколо�
гічного аудиту діяльності акціонерного підприє�

мства. Також до компетенції загальних зборів
необхідно включити процедуру затвердження
екологічної звітності акціонерного підприємства
та програму екологічної політики підприємства.

Досить важливе місце в управлінні акціонер�
ним товариством займає питання розподілення та
використання прибутку як один із можливих дже�
рел фінансування природоохоронної діяльності
підприємства. Вирішення цього питання перш за
все пов’язано з особливостями розподілення чис�
того прибутку підприємства, емісійною та дивіден�
дною політикою. Слід зауважити, що особливості
та механізми їх реалізації розробляються та затвер�
джуються в рамках підприємства вищими органа�
ми управління (зборами акціонерів, спостережною
радою, правлінням). Загальні механізми розподі�
лення прибутку та порядок виплати дивідендів
фіксуються в статуті товариства.

Розповсюдженість акціонерної форми госпо�
дарювання полягає не у характеристиках сучас�
ної економічної ситуації, які обумовлюють про�
цеси корпоратизації, а в певних перевагах ство�
рення та функціонування корпоративних
підприємств. Необхідно відзначити, що акціонер�
на форма господарювання не позбавлена також
окремих недоліків (табл. 2) [1, 4, 6].

Таблиця 2
Переваги та недоліки акціонерної форми господарювання

Слід відмітити, що в регіональному розрізі
має місце висока питома вага підприємств акці�
онерної форми господарювання, в окремих обла�
стях цей показник досягає 50–60 % від загальної
кількості промислових підприємств. Найбільша
питома вага промислових підприємств корпора�
тивного сектора припадає на добувну промис�
ловість — 65,55 % (рис. 1) [7].

Одним із найважливіших джерел залучення
ресурсів для фінансування природоохоронної
діяльності акціонерного підприємства є емісія
цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційні
сертифікати). Найбільший обсяг торгівлі цінни�
ми паперами (ЦП) спостерігається у таких сфе�
рах, як виробництво продукції сільського госпо�
дарства, виробництво промислової продукції та
будівництво.

Аналізуючи динаміку обсягів зареєстрованих
комісією випуску ЦП за 2005–2009 роки, можна

Рис. 1. Питома вага підприємств корпоративного
сектора в промисловості в регіональному розрізі

зробити висновок, що об’єми ЦП з кожним ро�
ком зростають, а найбільша доля ЦП припадає
саме на акції (рис. 2). На кінець 2009 року
найбільші обсяги випусків акцій зареєстровано
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Рис. 2. Обсяги зареєстрованих випусків цінних паперів
у 2005–2009 роках

комерційними банками на суму 60,76 млрд. грн.
та промисловими підприємствами — відкритими
та публічними АТ на суму 36,71 млрд. грн. [7, 8].

Значна доля забруднення навколишнього
середовища припадає саме на промисловість
України. На жаль, на сьогоднішній день, зі
збільшенням промислового виробництва, нега�
тивний вплив на природне середовище також
збільшується. Щорічно в атмосферне повітря,
водні та земельні ресурси країни потрапляє до�
сить велика кількість небезпечних забруднюючих
речовин (близько 60 млн. т), із них понад три
чверті токсичні відходи. За нашими оцінками, на
долю корпоративного сектора припадає приблиз�
но 50–60 % викидів забруднюючих речовин у
навколишнє середовище (рис. 3) [7, 9].

Рис. 3. Об’єми забруднення атмосферного повітря
в регіональному розрізі підприємствами

корпоративного сектора

Провівши кореляційний аналіз між обсяга�
ми реалізованої продукції в промисловості та
обсягами викидів шкідливих речовин в атмосфер�
не повітря, з’ясували, що коефіцієнт парної ко�
реляції для цього випадку дорівнює 0,94.

Порівнявши отримане значення з критични�
ми за допомогою таблиці критичних значень,
можна зробити висновок, що 98 % — кореляція
існує, а 2 % — не існує. Оскільки знак кореляції
позитивний, то в середньому збільшення обсягу
продажу промислової продукції призводить до
збільшення викидів шкідливих речовин в атмос�
ферне повітря (рис. 4) [10, 11].

Рис. 4. Залежність між обсягом реалізованої
промислової продукції та викидів шкідливих речовин

в атмосферне повітря

Якщо порівнювати за рівнем антропогенно�
го навантаження на навколишнє природне се�
редовище національну економіку з іншими краї�
нами, то результати аналізу свідчать про те, що
Україна значно випереджає європейські країни
за ступенем забруднення навколишнього при�
родного середовища.

Висновки та перспективи подальших досліa
джень. Динамічність світових економічних про�
цесів — глобалізація, інтеграція, конкуренція,
інновація — ставить перед національною еконо�
мікою у цілому і перед промисловістю зокрема
нові цілі та завдання, які є на порядок складні�
шими і масштабнішими від тих, що вирішували�
ся в попередні роки. При цьому результативність
економічної політики України значною мірою
визначається організаційним устроєм її промис�
ловості, який або сприяє, або гальмує соціально�
економічний розвиток держави.

На сьогодні структура промислових регіонів
України в цілому неефективна, більш того, еко�
номічно та екологічно небезпечна. Основу її ста�
новлять енерго� та матеріаломісткі виробницт�
ва, що призводять до перевитрачання природних
та людських ресурсів і водночас не задовольня�
ють потреби в інвестиційних ресурсах, спожив�
чих товарах та послугах. Значна частина вало�
вого внутрішнього продукту України та її регі�
онів створюється саме у сфері матеріального ви�
робництва. Більш як дві третіх загального обся�
гу промислової продукції припадає на галузі, що
виробляють сировину, матеріали та енергетичні
ресурси, тобто продукцію проміжного спожи�
вання, яка до того ж має високу енерго� і мате�
ріаломісткість і низьку ефективність щодо ство�
рення валової доданої вартості. І всі перелічені
галузі та підприємства є складовими корпора�
тивного сектора України. На основі проведено�
го аналізу можна зробити висновок, що на долю
корпоративного сектора припадає значний об’єм
забруднення навколишнього середовища, що в
значні мірі актуалізує необхідність формування
ефективної системи екологічного менеджменту,
аудиту для підприємств корпоративного секто�
ра економіки.



Економіка та управління національним господарством

47

Література

1. Євтушевський В. А. Корпоративне управ�
ління [Текст] : підручник / В. А. Євтушевський. —
К. : Знання, 2006. — 406 с.

2. Райзберг Б. А. Современный экономический
словарь / Б. А Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Ста�
родубцева. — 2�е изд., испр. — М. : ИНФРА�М,
1999. — 479 с.

3. Резник М. Н. Сущность корпорации и ос�
новные этапы ее развития / М. Н. Резник // Еко�
номіка і організація управління. — 2010. — № 1
(7). — С. 128–135.

4. Румянцев С. А. Українська модель корпоратив�
ного управління: становлення та розвиток [Текст] /
С. А. Румянцев. — К. : Знання, 2003. — 149 с.

5. Закон України «Про акціонерні товариства»
(від 06.07.2010 р.) [Електронний ресурс]. — Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi�bin/laws/main.
cgi?nreg=514–17.

6. Довгань Л. Є. Корпоративне управління
[Текст] : навч. пос. / Л. Є. Довгань, В. В. Пасту�
хова, Л. М. Савчук. — К. : Кондор, 2007. — 180 с.

7. Відомості про кількість ЄРДПОУ [Електрон�
ний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.
gov.ua/.

8. Моніторинг діяльності учасників ринку
цінних паперів [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?
PageID=19.

9. Аналітична доповідь «Довкілля України у
2009 році» [Електронний ресурс]. — Режим дос�
тупу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

10. Динаміка викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

11. Статистичні дані про обсяг реалізованої
промислової продукції [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

© Н. А. Тюхтенко, С. А. Карунас, 2011

УДК 351.72:338.43 Н. А. Тюхтенко,

С. А. Карунас

ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. В статті розглянуті особливості державного регулювання сільськогосподарського виробниц]
тва за допомогою основних його елементів: інструментів та методів. Досліджено їх вплив на суб’єкти
економічних відносин у системі державного регулювання сільського господарства. Розглянуто досвід зару]
біжних країн та на основі цього запропоновано основні напрями вдосконалення державного фінансового ре]
гулювання розвитку сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, інструменти, методи, продукція, ринок, конкурен]
тоспроможність, державне регулювання, структура.

Summary. The article deals with the peculiarities of state regulation of agricultural production through its main
elements: tools and methods. Their influence on the subjects of economic relations in the system of state regulation
of agriculture. The experience of foreign countries and based on this provides the main directions for improving public
financial regulation of agriculture.

Key words: agricultural production, tools, methods, products, market, competitive, governmental regulation, structure.

Постановка проблеми. Нині сільськогоспо�
дарське виробництво України характеризується
складною економічною і соціальною ситуацією.
Стабілізація агропромислового виробництва як в
Україні в цілому, так і в окремих її регіонах мож�
лива в подальшому тільки за умови розробки і
реалізації державою системи заходів, спрямова�
них на створення в аграрному секторі сприятли�
вого соціально�економічного і правового середо�

вища. Стратегічні орієнтири й конкретні умови
соціально�економічного розвитку, пов’язані зі
змінами кон’юнктури ринку, обумовлюють вико�
ристання різноманітних методів державного ре�
гулювання економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низь�
кий рівень підтримки розвитку агропромислово�
го виробництва на всіх його рівнях управління є
складовою частиною визначеної вище загальної


