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КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ
Проаналізовано ефективність діяльності корпорацій в Україні на підставі статистичних даних. Виявлено економічну роль об'єднань підприємств у формуванні економічних результатів
по країні.
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ВСТУП
ва, інвестицій в основний капітал, збільшенням кількості
Роль корпорації як найскладнішої та найперспектив- підприємств. Посилення конкуренції, реструктуризація
нішої організаційної форми підприємництва зростає в економіки, підвищення цін на українські товари на світоепоху постіндустріального, інформаційного суспільства, вому ринку, жорсткі зовнішні фінансові обмеження стали
оскільки корпорація є найбільш конкурентоспроможним підставою для появи установ корпоративного управління.
елементом висококонцентрованої та інтегрованої світоКорпоратизація української економіки відбувається в
вої економіки. Проблема пізнання сутності, функціональ- умовах, що принципово відрізняються від світових тенних і специфічних характеристик, що визначають роль і денцій. Безпрецедентність процесів трансформації соціамісце корпорації в економіці країни та її відносини з еко- лістичної планової економіки до ринкової не укладається
номічними агентами, ще залишається відкритою.
в рамки відомих економічних закономірностей. РеволюцЕкономічний стан України 2000—2008 рр. характери- ійна зміна засад соціально-економічного устрою в Україні,
зується стрімким зростанням та економічною стабільністю. на відміну від західної еволюційної траєкторії розвитку,
До того як в Україні почалися позитивні зміни, вона пере- вимагає принципової перебудови системи засобів наукожила політичну й економічну нестабільність та спад. Ці вого забезпечення ефективного устрою нового суспільявища можна частково пояснити складними початковими ного ладу. Економічне зростання значною мірою зосередумовами, пов'язаними з економічним відмежуванням, тя- жується у великих фінансово-промислових групах, у яких
гарем успадкованої енергоємної та зорієнтованої на обо- є можливості обійти формальні інституції.
ронну промисловість інфраструктури, яка була ізольоваПроблемою вимірювання ефективності функціона від зовнішніх ринків. Фінансова криза 90-х років зміни- нування корпоративних структур займалися О. Білорус,
лася зростанням ВВП, обсягів промислового виробницт- Н. Бутенко, М. Галабурди, Ф. Дементлі, В. Євтушевський, Є. Єременко, Г. Карпенко, К. Ковальська, Ю. Кривошапко, І. Малик, А. Поважний та інші.
Але актуальним завданням залишається дослідження ефективності діяльності корпоративних структур в
Україні, що дозволить обирати перспективні напрями
їх розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи — провести оцінку ефективності діяльності корпорацій в Україні. Перетворення відносин власності та організаційно-правових форм господарювання пов'язане зі зростанням ефективності функціонування нових
форм. Тому аналіз проведений з метою виявлення доцільності та ефективності існування об'єднань підприємств.
1%

Рис. 1. Структурі суб'єктів ЄДРПОУ на
01.10.2009 р.
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РЕЗУЛЬТАТИ
За даними Державного комітету статистики України проведений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності об'єднань юридичних осіб, дані якого зіставленні з показниками діяльності суб'єктів господарювання. Зауважимо, що аналіз проводився для
підприємств, що формально підпадають під термін
"об'єднання суб'єктів господарювання".
Корпорації, згідно класифікації державного комітету статистики [1, с. 87], відносяться до об'єднань юридичних осіб, куди також входять асоціації, консорціу-
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ми, концерни, інші об'єднання юриТаблиця 1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)
дичних осіб.
суб'єктами господарювання України в 2005—2008 рр.,
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ в
млн грн. [2]
Україні станом на 1 жовтня 2009 р.
складало 1 247 872 штук, з них 3118
асоціацій, 866 корпорацій, 88 консорціумів, 390 концернів та 11652
інших об'єднань юридичних осіб.
Динаміка змін кількості об'єднань юридичних осіб в Україні за період 1997—2008 рр. відповідає тенденціям зміни кількості суб'єктів
ЄДРПОУ взагалі. Таким чином, кількість всіх об'єднань юридичних осіб
з 1997 р. до 2001 р. невпинно зростала, але період 2007—2008 рр. виявив
найефективніші форми угрупувань, у
зв'язку з чим кількість корпорацій та
асоціацій збільшилась, а концернів та
інших об'єднань — зменшилась.
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ зросла майже вдвічі (1,93 рази) за останні
11 років, причому відбувається поступове зростання — на 4 — 6 % щорічно. Кількість асоціацій за розглянутий
період збільшилась на 55%, консорціумів — на 65%, інших об'єднань —
на 49%. Найнижчі темпи зростання
кількості концернів в Україні — 1,13
за 11 років. Нестримний розвиток отримали в Україні саме об'єднання юридичних осіб у вигляді корпорацій, про
що свідчать темпи їх зростання — в
Рис. 2. Порівняльні базисні індекси
2,56 рази за даний період. Найбільше
(розраховано на підставі [2])
з'явилося корпорацій в 2003 році
(кількість зросла на 11% по відношенню до попередньо- ня, у тому числі і в об'єднаннях, перевищують темпи зрого року), але в останні роки спостерігається поступове па- стання кількості суб'єктів господарювання, що є позидіння зростання кількості даних об'єднань. Так, в 2008 році тивною тенденцією в Україні.
Порівняльні базисні індекси зростання обсягів реакількість корпорацій зросла лише на 1%.
З 2001 року спостерігається щорічне зменшення кон- лізованої продукції та кількості суб'єктів господарюванцернів та інших об'єднань, які виявилися найменш ефек- ня наведені на рис. 2.
Обсяги реалізованої корпораціями продукції за
тивними формами об'єднань в Україні. Кількість концернів
щорічно зменшуються на 1—2%, кількість інших об- 2005—2008 рр. зменшилися на 14% при зростанні
'єднань — на 2—4%.
У загальній структурі суб'єктів ЄДРПОУ об'єднанням юридичних осіб на 01.10.2009 р. належить 0,5%,
що є досить незначною долею (рис. 1). В 1997 р. цей
показник складав 0,6%. За період 1997—2009 рр. значних коливань у структурі не спостерігалося. Дані показники свідчать про повільний хід процесів корпоратизації
та об'єднання капіталів в Україні.
Обсяги реалізованої продукції об'єднаннями юридичних осіб в 2008 р. склали 39262,8 млн грн., збільшившись
за чотири роки на 7985,4 млн грн. (на 20%). В порівнянні з
аналогічними показниками всіх суб'єктів господарювання це низькі темпи зростання. Так, обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб'єктами господарювання України за 2005—2008 рр. зріс майже в 2 рази (табл. 1).
Вага реалізованої продукції об єднаннями підприРис. 3. Структура обсягів реалізованої
ємств у загальній реалізації по Україні складає 1,3%.
продукції в 2008 р. за видами об'єднань
Зауважимо, що на сьогодні темпи зростання обсягів
реалізованої продукції по всім суб'єктам господарюван- юридичних осіб (розраховано на підставі [2])
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кількості корпорацій на 6%. Найбільший ріст обсягів реалізованої продукції спостерігається по консорціумам — в
9,82 рази, при тому, що кількість цих об'єднань зросла
лише в 1,09 раз. Але вага продукції, реалізованої консорціумами, в загальних обсягах реалізованої об'єднаннями
продукції дуже низька — 2% (рис. 3), тому таке значне
зростання обсягів ( в 9,82 рази) незначно впливає на загальну зміну обсягів реалізованої об'єднаннями продукції.
50% реалізованої об'єднаннями продукції належить
іншим об'єднанням, 41% реалізують корпорації. Асоціації,
консорціуми та концерни мають незначну частку в обсягах реалізації — 9% і, таким чином, відіграють незначну
роль на економічному ринку. Вищенаведені дані виявили
наступну невідповідність — доля асоціацій в Україні в
складі об'єднань складає 49%, але продукції ними реаліРис. 4. Структура обсягів реалізованої
зується лише в розмірі 2% обсягів реалізації об'єднань.
продукції об'єднаннями юридичних осіб за
Доля кількості інших об'єднань — 29%, продукції ними
галузями економіки в 2008 р. (розраховано на реалізується — 50%. Доля корпорацій — 14%, продукції
підставі [2])
реалізується в розмірі 41%.
Таким чином, виникає пиТаблиця 2. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб'єктами тання про доцільність існуванЄДРПОУ за окремими галузями економіки та організаційноня асоціацій, консорціумів та
правовими формами господарювання (асоціація, корпорація,
концернів в Україні.
Галузеве розподілення обконсорціум, концерн, інші об'єднання юридичних осіб) у 2008 р. [2]
сягів реалізованої об'єднаннями продукції виглядає
наступним чином (в 2008 р.). У
сільському господарстві, не
дивлячись на те, що кількість
об'єднань в цій галузі 6% від
загальної кількості об'єднань,
обсяги реалізації не досягають
й 1% від обсягів реалізованої
об'єднаннями продукції (рис.
4). Проте обсяги реалізованої
торговельними об'єднаннями
продукції складають 39% при
кількості торгових об'єднань
9%. Обсяги реалізації продукції промисловими об'єднаннями складають 4%
(вага промислових об'єднань в
1
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
загальній кількості об'єднань
—
7%).
Рис. 5. Порівняльні базисні індекси зростання
У промисловості найбільше продукції
реалізованої продукції та операційних витрат об'єднань
реалізується
концернами — 474,5 млн грн.,
юридичних осіб (розраховано на підставі [2])
в торгівлі — корпораціями — 13640,6 млн
грн. (табл. 2).
Аналіз витрат та фінансових результатів
діяльності об'єднань є необхідною складовою при вирішенні питання ефективності
функціонування господарських одиниць.
Зростання обсягів реалізованої об'єднаннями продукції за 2005—2008 рр. супроводжується відповідним зростанням операційних витрат у цілому по об'єднанням (темпи зростання 120% та 125% відповідно).
По Україні витрати складають 2917,5
млн грн., по об'єднанням підприємств —
35,5 млн грн.
Та, як свідчать графічні дані рис. 5, темпи зростання витрат за окремими видами
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об'єднань відповідають темпам зростання обсягів реалізації продукції. Причому, якщо в асоціаціях, консорціумах, концернах та інших об'єднаннях витрати зростають, то в корпораціях витрати зменшилися на 21%, що,
між тим, відповідає зменшенню обсягів реалізованої
корпораціями продукції.
Перерозподіл зроблених об'єднаннями юридичних
осіб операційних витрат за галузями наведено на рис.
6. Їх структура за галузями ідентична структурі обсягів
реалізованої продукції, де провідну роль займають торговельні об'єднання (37%), промисловості належить
4%, сільське господарство не досягає 1%.
Рис. 6. Структура операційних витрат
Аналіз фінансових результатів діяльності об'єднань
об'єднань юридичних осіб за галузями
дозволив зробити наступні висновки. В 2005 р. об'єднанекономіки в 2008 р.
ня юридичних осіб, окрім консорціумів, працювали з при(розраховано на підставі [2])
бутком, рівень рентабельності роботи
корпорацій складав 13%, інших об'єднань
— 15,4%. Зауважимо, що й взагалі по
Україні фінансовий результат від операційної діяльності суб'єктів ЄДРПОУ в 2005
р. склав 61 млрд грн. В 2008 р. по Україні
спостерігається значне погіршення результатів господарської діяльності —
підприємствами отримано збитків в
розмірі 11 млрд грн. Асоціації, консорціуми та концерни в 2008 р. також працювали збитково. Але в корпораціях (при тому,
що в них зменшилися обсяги реалізації)
отримано прибуток, який вивів ці об'єднання на рівень 3,9% рентабельності.
Інші об'єднання юридичних осіб також
прибуткові, рівень рентабельності 3,4%.
Графічна інтерпретація показників
Рис. 7. Показники діяльності об'єднань юридичних осіб в
діяльності об'єднань юридичних осіб на2008 р., млрд грн. [2]
глядно демонструє ефективність та
доцільність їх господарювання (рис. 7).
Зі всіх видів об'єднань юридичних осіб, які існують ВИСНОВКИ
Економічне зростання значною мірою зосередв Україні, тільки корпорації та інші об'єднання працюють ефективно. По-перше, вони прибуткові, по-друге, жується у великих фінансово-промислових групах, у
мають досить значний вклад в економіку України в плані яких є можливості обійти формальні інституції. Вони вивиробництва та реалізації продукції, а отже, бюджетних користовують зв'язки власності, приватні відносини з
надходжень. Рівень рентабельності операційної діяль- державними керівними органами, здійснюють прямий
ності об'єднань за останні роки знизився, як і на всіх тиск на державні виконавчі та регуляторні установи. Ці
групи роблять певний позитивний внесок в економіку
підприємствах України.
Цікава ситуація спостерігається при розгляді рентабель- країни та відіграють значну роль у розвитку інституцій
ності операційної діяльності об'єднань за окремими галу- корпоративного управління та фінансового посередницзями економіки (табл. 3). Так, в 2008 р. в сільському госпо- тва. Поряд з тим, вони створюють певні перешкоди для
дарстві висока рентабельність — на рівні 11— Таблиця 3. Рентабельність операційної діяльності об'єднань юридичних
осіб за окремими галузями економіки у 2008 р. [2]
28%, а торговельні об'єднання, окрім корпорацій,
всі збиткові.
Відносно стабільно працюють промислові об'єднання. Протягом досліджуваного періоду рентабельність їх діяльності знаходиться на рівні 4—7%.
У середньому 60% загальної кількості об'єднань
в 2008 р. одержали прибуток, 40% — збитки (рис. 8).
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Дані статистичні показники свідчать про повільний хід процесів корпоратизації та об'єднання
капіталів в Україні. Вищенаведені дані зроблені
на підставі статистичних даних Держкомстату України. Але більшість підприємств в Україні, що
позиціонують себе як корпорації чи інші види
об'єднань, не мають в своїй назві "корпорація",
"консорціум", "асоціація". На законодавчому
рівні об'єднання підприємств, що ведуть асоційований бізнес, не мають ніяких пільг в оподаткуванні, а ведення консолідованої звітності потребує не тільки досвідчених фахівців, але й додаткових витрат, тому підприємства зовсім не зацікавлені афішувати та легалізувати свої "корпоративні відносини". І тому кожне підприємство,
що входить до складу асоційованого, в органах
статистики розглядається як незалежна юридична особа. На нашу думку, це одна з важливих причин недостовірного відображення ходу процесів
глобалізації бізнесу в Україні, наслідком якої є
Рис. 8. Кількість об'єднань, які одержали прибуток
значна кількість невідображених в статистиці
чи збиток у 2008 р., у % до загальної кількості
корпорацій та інших об'єднань підприємств.
об'єднань [2]
Збільшення кількості бізнес-груп та об'єдрозвитку України: ФПГ обмежують чесну конкуренцію, нань підприємств в Україні створює ситуацію, за якою
заохочують до непрозорості та корупції, ускладнюють стабілізуються умови конкурентної боротьби, ніведоступ до іноземних ринків, інтеграцію до світової еко- люється нечесна бізнесова практика та приховані інсайноміки, послаблюють зв'язок між економічним зростан- дерські схеми. Посилення конкуренції та інші позитивні
ням країни та підвищенням добробуту широких кіл на- зміни в українському бізнес-середовищі потребують від
селення. Так, концентрація багатства в руках невеликої фінансових коаліцій працювати в межах закону та підвикількості привілейованих груп може зумовити поляри- щувати свої стандарти відкритості та прозорості. Фінанзацію розподілу доходів. Разом з тим, зниженню рівня сово-промислові групи та інші об'єднання проявляють
бідності та підйому доходів населення перешкоджають підвищену увагу до свого іміджу для використання
обмеження можливостей для підприємництва та добро- міжнародних ринків капіталу та забезпечення доступу
чесної конкуренції з боку фінансово-промислових груп. до більш широко ринку товарів. Об'єднання менших
Досвід інших країн свідчить про визначну роль кор- підприємств дедалі активніше відстоюють свої вимоги
щодо забезпечення справедливих умов співіснування.
порацій в економічній та політичній сферах країни.
Таким чином, на нашу думку, в Україні корпорації
Проведений нами аналіз діяльності українських корпорацій повів дещо іншу картину в Україні. В загальній отримали достатній розвиток та ефективно функціонуструктурі суб'єктів ЄДРПОУ об'єднанням юридичних ють. Але статистичні дані за рахунок недостовірного
осіб на 01.10.2009 р. належить 0,5%, що є досить не- відображення ходу процесів глобалізації бізнесу в Укзначною долею. Обсяги реалізованої корпораціями про- раїні не повною мірою відображають реальну ситуацію.
Тому найважливішими сферами швидкого інститудукції за 2005—2008 рр. зменшилися на 14% при зростанні кількості корпорацій на 6%. Вага реалізованої ційного розвитку в Україні є корпоративне управління,
продукції об єднаннями підприємств у загальній реалі- реструктуризація, конкуренція та зростання й розширення діяльності фінансово-промислових груп та об'єдзації по Україні складає 1,3%.
Зростання обсягів реалізованої об'єднаннями про- нань підприємств.
Подальші дослідження спрямовані на розробку
дукції за 2005—2008 рр. супроводжується відповідним
зростанням операційних витрат в цілому по об'єднанням. принципово нових напрямів економічного та соціальноВ 2005 р. об'єднання юридичних осіб, окрім консорціумів, го розвитку корпоративних структур в Україні.
працювали з прибутком, рівень рентабельності роботи
корпорацій складав 13%, інших об'єднань — 15,4%. АсоЛітература:
ціації, консорціуми та концерни в 2008 р. також працюва1. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За
ли збитково. Але в корпораціях (при тому, що в них змен- редакцією О.Г. Осауленка. — К.: Видавництво "Консульшилися обсяги реалізації) отримано прибуток, який вивів тант", 2008. — 572 с.
ці об'єднання на рівень 3,9% рентабельності. Зі всіх видів
2. Відповідь Державного комітету статистики на заоб'єднань юридичних осіб, які існують в Україні, тільки пит МІДМУ "КПУ" №12 від 06.10.2009 р. "Інформація про
корпорації та інші об'єднання працюють ефективно. По- кількість суб'єктів Єдиного державного реєстру
перше, вони прибуткові; по-друге, мають досить значний підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) за галузявклад в економіку України в плані виробництва та реалі- ми економіки та організаційно-правовими формами госзації продукції, а отже, бюджетних надходжень. Рівень подарювання (асоціація, корпорація, консорціум, концерн,
рентабельності операційної діяльності об'єднань за ос- інші об'єднання юридичних осіб) станом на 01.10.2009 р."
Стаття надійшла до редакції 06.08.2010 р.
танні роки знизився, як і на всіх підприємствах України.
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