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ВСТУП
Поступові трансформації української економіки

насамперед, пов'язані з інституціональними змінами:
формуванням нової приватновласницької економічної
системи та створенням нових корпоративних структур.
Реформування відносин власності і становлення секто&
ра приватної власності зруйнувало більшість зв'язків,
що спиралися на інститут державної власності. Зазна&
ли значних змін чи повної руйнації традиційні механіз&
ми управління економікою.

Невдачі, що обрушилися на Україну в період транс&
формацій відносин власності, стали наслідком інкри&
ментного характеру інституційних змін. Зміна формаль&
них правил шляхом прийняття політичних рішень щодо
корпоратизації економіки забезпечила лише фрагмен&
тарні неформальні зміни, утілені в практиці корпоратив&
ного управління та кодексах корпоративної поведінки.
Подальші інституціональні перетворення мають забез&
печувати відбір найкращого варіанта розвитку форм
власності.

Теоретичне обгрунтування розвитку корпоративної
власності пов'язане з працями зарубіжних вчених: А. Ал&
чіяна, Т. Веблена, О. Вільямсона, Д. Гелбрейта, Г. Грос&
смана, Р. Дафта, П. Джоскова, Дж. Кейнса, Р. Коуза,
М. Потера, П. Самуельсона, А. Сміта, Ф. Хайека, О. Хар&
та, Й. Шумпетера. Подальший розвиток ці питання знай&
шли у вагомих роботах українських і російських вчених
Л. Головкової, Г. Волинського, В. Геєця, В. Євтушевсь&
кого, М. Ільїна, Ю.Кіндзерського, О. Костусєва, І. Ма&
зура, В. Наймушина, Г. Паламарчука, О. Поважного,
Ю. Петруні, А. Тихонова, В. Шапіро.
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З'ясовано сутнісні риси та тенденції процесу розвитку корпоративної власності в Українї,

досліджено взаємозв'язок та взаємозумовленість процесів інституціональних перетворень та
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З'ясувати сутнісні риси процесу розвитку корпора&

тивної власності в Українї, дослідити взаємозв'язок та
взаємозумовленість процесів інституціональних пере&
творень та змін структури власності.

РЕЗУЛЬТАТИ
У соціалістичній Україні склалася своєрідна струк&

тура власності заснована на суспільних формах, таких
як державна, громадська, колгоспно&кооперативна, що
давала змогу свідомо підтримувати баланс між продук&
тивними силами і виробничими відносинами. Концепція
розвитку соціалізму грунтувалася на принципі викорис&
тання великих вертикально&інтегрованих структур, здат&
них забезпечити суттєві переваги, пов'язані з ефектом
масштабу. У Радянському Союзі колективна власність
переродилася в монопольне зосередження засобів ви&
робництва в руках держави. Основу радянської еконо&
міки становили великі підприємства&монополісти. Сама
думка про можливість еволюційного розвитку відносин
власності в радянській економіці вважалася помилко&
вою і навіть крамольною, а якісні зміни здійснювалися
лише методом експропріації.

Утворення нової самостійної України потребувало
вирішення найболючішого питання відновлення націо&
нальної економіки шляхом відродження спотвореної за
радянських часів мотивації до високоефективної праці.
Постала проблема подолання надмірного одержавлен&
ня власності й трансформації суспільної власності у при&
ватно&капіталістичну. Процес ліквідації суспільної влас&
ності як підгрунтя соціалістичної держави та формуван&
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ня економічного базису капіталізму супроводжувався
створенням нових форм приватної власності та органі&
заційними перетвореннями підприємств. Економічний
розвиток стимулював створення нових форм, що
співіснували і поступово замінювали старі форми влас&
ності. Ідея групових, колективних форм і створених на
їх основі великих корпорацій виявилася досить ефек&
тивною в капіталістичній економіці, що пройшла шлях
від індивідуальної приватної власності до акціонерної.

Факторами інституціональної динаміки суспільства
в напрямі корпоратизації економіки є:

— історико&національні особливості;
— ідея, трансформована в пріоритетні цілі суспіль&

ства, що проектується на встановлення суспільно&етич&
них норм і соціальної спрямованості суспільства, тиск
різних соціально&економічних груп;

— культурні норми, що забезпечують пріоритет
індивідуального або колективного, у тому числі корпо&
ративні; етично&моральні принципи;

— силовий вплив держави, реалізований шляхом
політичних та економічних реформ (роздержавлення,
приватизація, корпоратизація);

— технологічний розвиток, що формує рівень роз&
витку продуктивних сил;

— законодавчо&правове поле.
З економічної точки зору, власність відображає

відносини між людьми з приводу присвоєння засобів ви&
робництва та способи поєднання робочої сили із засо&
бами виробництва. Фундаментом системи економічних
відносин стає структура власності. Структура власності
визначає тип економіки (ринкова/адміністративна),
спосіб поєднання робочої сили та засобів виробництва,
соціальну структуру суспільства та його поділ на класи,
характер управління виробничими процесами та мету
виробництва створюваного продукту. В українському
суспільстві трансформація структури власності була
забезпечена примусовим створенням нових інститутів
унаслідок силового впливу держави, реалізованого че&
рез політичні та економічні реформи.

Сучасний капіталізм як розвинена система підпри&
ємництва базується на системі угод щодо прав влас&
ності. Перехід від державної до приватної власності дав
можливість випробувати шляхи й методи інституціона&
лізації і специфікації прав власності [8, с. 7].

Конституція України виділяє приватну, державну і
комунальну форми власності. Закон України "Про
власність" від 07.02.1991 р. № 697&ХІІ, що втратив
чинність 20.06.2007 р., у ст. 2 виділяв приватну, колек&
тивну, державну форми власності, допускаючи в ст. 3
створення змішаних форм власності шляхом об'єднан&
ня майна громадян, юридичних осіб і держави. В Ук&
раїні та інших постсоціалістичних країнах зміна форм
власності відбулася революційним шляхом через роз&
державлення та приватизацію. Роздержавлення як один
з найвагоміших каталізаторів структурних перетворень
означало принципову зміну форм власності, перетво&
рення державно&монополістичної власності соціалістич&
ного суспільства в трудову власність народу&виробни&
ка в новому суспільстві. Абстрактна всенародна влас&
ність перетворилася на колективну у вигляді персоніф&
ікованої приватної власності. Приватизація мала забез&
печити поступове формування нових економічних відно&

син шляхом усунення держави від функцій власності та
управління. Однак нові принципи функціонування еко&
номіки, введені державою в процесі приватизації, не
забезпечили ефективне функціонування кожного окре&
мого підприємства, лише змінили структуру економіки
через співвідношення державної і приватної власності,
кількості малих і великих підприємств, кількості зайня&
тих і безробітних.

Напевно, запровадження економічних і політичних
реформ в Україні (нагадаємо, що кінцевою метою ре&
форми є поліпшення добробуту людей) передбачало
створення демократичного суспільства за принципом
"достаток для всіх". Однак фрагментарно інституціона&
лізовані непослідовні реформації у напрямі корпорати&
зації економіки дали протилежні результати.

Незадовільні наслідки обвальної сертифікатної при&
ватизації в Україні пояснюються розкладом політичних
сил тогочасної Верховної Ради. "Верхівка" влади праг&
нула прискорити процес корпоратизації, забезпечивши
безповоротність реформ і неможливість протидії про&
тивників проринкових реформ, "відкупившись" від кер&
івників підприємств великими пільгами при корпорати&
зації [5, с. 23]. Демократизація в напрямі утвердження
приватної власності змінили диктатуру пролетаріату на
диктатуру буржуазії. Утворилися корпорації, сконцен&
трувавши власність у руках небагатьох. М. Павлишенко
зазначає, що "перетворивши національне майно у своє
приватне та реалізувавши інший принцип "достаток для
себе", наші реформатори заспокоїлися" [7, с. 14, 19].
Встановлення приватної власності на колективні, за
своєю сутністю, засоби виробництва привело до появи
нетрудової приватної власності, що базувалася не на
праці, а на власності&надбудові.

На першому етапі приватизації ставилися завдання
зростання економічної ефективності національної еко&
номіки шляхом трансформації сукупності інститутів дер&
жавної власності в інституціональну систему, що базу&
ватиметься на приватній власності. Приватизація стави&
ла на меті пробудження приватного інтересу та інтенси&
фікацію виробничих процесів. Ідеальним результатом
мала стати реструктуризація окремих підприємств як
підгрунтя структурної реформи економіки та поява
ефективного власника як необхідна умова підвищення
ефективності функціонування підприємств. Одночасно
забезпечувалося вирішення завдання зменшення дефі&
циту бюджету за рахунок скорочення державних ви&
датків на утримання державних підприємств, що пози&
тивно вплинуло б на економіку в цілому.

Етап первинної приватизації й закріплення прав
власності на державне майно в Україні виявився трива&
лішим і складнішим, ніж очікувалося, та викрив низку
проблем [1, с. 72—75; 2, с. 9; 9, c. 193], таких як:

— брехлива та несправедлива техніка розподілу
державного майна;

— конфлікт інтересів суб'єктів приватизації певно&
го майнового комплексу та решти громадян — учасників
приватизації;

— низька якість об'єктів приватизації для широко&
го загалу; використання складних схем приватизації
високоякісних об'єктів;

— помилкова орієнтація на створення ефективного
власника малого бізнесу як бази для формування рин&



Інвестиції: практика та досвід № 2/201210

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

кових відносин, що призвело до затяжної стагнації ви&
робництва та загальмувало процес реструктуризації
великих підприємств.

У результаті роздержавлення та приватизації на
пострадянському просторі утворилася значна частка
інсайдерів — керівників та працівників підприємств —
у структурі корпоративного капіталу.

Проблеми початку трансформаційного періоду посту&
пово втрачали актуальність, замінюючись конфліктами за
результатами приватизації, що пов'язані з типом корпо&
ративного управління та характером контролю в корпо&
раціях. Відбувся перерозподіл власності від рядових пра&
цівників до менеджменту корпорації. Одночасне послаб&
лення управлінської влади спостережних рад призвело до
концентрації влади в керівних органах корпорації. Подаль&
ший процес перерозподілу власності та використання
особливих технологій, таких як додаткові емісії, подвійний
реєстр, подвійне акціонерне зібрання, подвійна рада ди&
ректорів, забезпечили консолідацію власності в руках ок&
ремих власників та створення олігархії.

Сертифікатна приватизація з цільовою установкою
на створення прошарку приватних власників мала нео&
днозначні наслідки. Реалізація ринково&ліберального
варіанта інституціоналізації приватної власності сформу&
вала секторальну економічну систему. Великий фі&
нансовий капітал утілився в експортоорієнтовані бізнес&
структури металургійного та паливно&енергетичного ком&
плексів. Прогнозований вільний ринок заступила моно&
польна влада корпоративних структур на основі надви&
сокої концентрації активів найбільшими власниками.

Визначальною тенденцією, починаючи з 2000 р.,
стало виникнення внутрішніх стратегічних, а не порт&
фельних інвесторів, саме вони формували попит на ук&
раїнські акції. Продаж акцій найбільш привабливих
підприємств державою на фондовому ринку здійсню&
валась виключно для стратегічних інвесторів, позбав&
ляючи населення можливості отримати корпоративні
права на ці підприємства [4, c. 25]. Нестабільна політич&
на ситуація в країні й відсутність співробітництва з
міжнародними організаціями звела майже до нуля по&
пит з боку інвесторів&нерезидентів. Іноземні інвестори
обирали для інвестування країни з високою капіталіза&
цією та стабільнішим політичним кліматом.

В Україні процеси корпоратизації зумовили роз&
поділ суспільства на дві протилежні групи: власників
корпорацій, що самі не виробляють продукт, та безпо&
середньо виробників, які позбавлені права власності на
засоби виробництва та виготовлений продукт. Досвід
показав неможливість ефективного розподілу прав
власності в процесі формальної приватизації. Наслідка&
ми розмитості прав власності та відсутності інституцій&
ної бази стала неможливість реалізувати корпоративні
права власників: право на отримання частини залишко&
вого прибутку та право впливати на прийняття рішення.

Відповідно до Закону України "Про власність", за&
конодавчо врегульовані суспільні відносини щодо во&
лодіння, користування і розпорядження майном. Заз&
вичай права на власність визначаються в термінах ак&
тивів. Права власності дають фактичну можливість прий&
няти рішення після необхідного контролю. Права влас&
ності — це права індивідів на свою працю, товари та
послуги у власному володінні, які інституціональна сис&

тема через формальні норми відносить до об'єктів влас&
ності [6, c. 53].

Історично сформовано два підходи до аналізу влас&
ності, суперечності між якими відображають конфлікт
власників корпоративних прав. Перший підхід у рамках
континентальної правової традиції розглядає корпора&
тивну власність (корпоративні майнові комплекси) як
абсолютне ціле з формально неподільними корпоратив&
ними правами. Другий підхід грунтується на англосак&
сонській традиції розгляду власності корпорацій як
відкритої множини набору правомочностей, що забез&
печує можливість диференційованого відношення до
власності економічних агентів.

Створення в будь&якій формі режиму виключності ви&
користання речі називають специфікацією, що визначає
суб'єкта, який володіє цим виключним правом; об'єкт, до
якого застосовується набір і сукупність правочинностей;
механізм надання й передачі прав; момент початку дії пра&
ва й момент втрати контролю конкретним агентом. З по&
зицій легального центризму права власності специфікують&
ся державою. Протилежний підхід допускає спонтанне,
децентралізоване виникнення виключних прав. Специфі&
кація прав власності формує набір правил, що забезпечу&
ють закріплення за кожною правочинністю чітко визначе&
ного власника. В умовах корпоративної трансформації
відносин власності специфікація стає важливою умовою
подальшого розвитку ринкових перетворень [8, с. 8].

Виключним правом власника корпорації в системі
капіталізму є управління і контроль над діяльністю фірми.
Власники корпорації (акціонери та інвестори, фізичні та
юридичні особи, державні та недержавні органи) через
статутний капітал утворюють змістовний інститут, що в
ідеалі володіє правом схвалювати чи заперечувати рішен&
ня менеджерів. За мотивами участі в корпоративних
відносинах, власників можна поділити на зацікавлених у
подальшому розвитку підприємства (зазвичай, мажори&
тарні, інсайдери) та зацікавлених у привласненні прибут&
ку (в більшості мінорітарні, аутсайдери).

Взаємовідносини між суб'єктами корпорації зале&
жать від структури корпоративних прав. Власники
корпорації отримують корпоративні права в обмін на ча&
стку уставного капіталу. Традиційний підхід розглядає
акціонерів як власників, альтернативна точка зору виз&
нає їх лише специфічними інвесторами. Власники пере&
бувають поза економічними відносинами, не беруть
участі в процесі формування прибутку, однак є його
володарями. Власники безпосередньо не взаємодіють
з менеджментом компанії та іншими зацікавленими гру&
пами. Вони отримують лише частину прибутку у вигляді
дивідендів і відповідно зацікавлені в підвищенні прибут&
ковості компанії, навіть за рахунок високого ризику.

Формально власники одержують змогу впливати на
процес прийняття рішень та самостійно розподіляти й ви&
користовувати прибуток, насамперед, у власних інтересах.
На практиці розпорошення корпоративної власності уне&
можливлює реалізацію корпоративних прав "звичайного"
власника та веде до втрати власниками можливості конт&
ролювати дії менеджменту. Дж. Гелбрейт зауважував, що
влада власників капіталу дорівнює нулю, а влада техност&
руктури абсолютна, допоки фірма робить гроші [3].

Навіть найреальніший шлях реалізації права влас&
ності — отримання дивідендів — зазвичай наштовхуєть&
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ся на зусилля менеджменту спрямувати прибуток на реі&
нвестування. З найголовнішим принципом корпоративно&
го управління, що полягає в максимізації прибутку для
всіх груп власників, мало хто рахується. Метою менедж&
менту корпорації стає розвиток виробництва, випуск най&
кращої продукції, збільшення власних доходів тощо, а
не забезпечення інтересів власників підприємства.

Факторами, які стримують розвиток ефективних
відносин власності в Україні, є маленький обсяг акцій
компаній, що перебувають у вільному обігу, низькі стан&
дарти корпоративного управління, недосконала зако&
нодавча база. Відсутність акцій у вільному обігу унемож&
ливлює використання основного інструмента аутсай&
дерської моделі корпоративного управління — ціни
акції — як критерію ефективності функціонування під&
приємства. Отже, позбавляє фондовий ринок одного з
механізмів саморегулювання, а дрібних інвесторів —
механізму контролю за діями менеджменту та можли&
вості запобігати корпоративним конфліктам.

Заходи державного регулювання розвитку корпо&
ративної власності мають бути спрямовані на:

— формування ринку акцій відкритих акціонерних
товариств; збільшення обсягу акцій у вільному обігу
(free&float), що дасть змогу залучити кошти дрібних ак&
ціонерів, підвищити капіталізацію регульованого біржо&
вого ринку, в тому числі відносно ВВП;

— зростання рівня якості корпоративного управлі&
ння та захисту акціонерів, покращення стандартів кор&
поративного управління;

— суттєве зростання сукупних активів інвестиційний
банків, інститутів спільного інвестування, недержавних
пенсійних фондів, страхових компаній;

— розвиток системи фінансових посередників для
трансформації приватних заощаджень в інвестиції;

— збільшення обсягів портфельних інвестицій у
вітчизняні ЦП;

— створення функціональної законодавчої бази, що
забезпечить зниження ризиків для інвесторів.

Основними напрямами подальшої діяльності має
стати розроблення Національної програми розвитку
фондового ринку з урахуванням інтересів усіх учасників
ринку. Механізм підвищення ефективності функціону&
вання фондового ринку має поєднувати регуляторні та
ринкові заходи, спрямовані на створення надійного,
ліквідного, прозорого та конкурентоспроможного рин&
ку. Вирішення цих проблем визначить характер наступ&
ного етапу реструктуризації та специфікації прав влас&
ності, пов'язаних з розвитком інституту корпоративно&
го контролю.

ВИСНОВКИ
Процес формування корпоративного сектора украї&

нської економіки відбувається під впливом історико&
інституціональних особливості розвитку ринкової еко&
номіки України. Насильницька корпоратизація та при&
ватизація перетворила державно&монополістичні струк&
тури в монополістичні корпоративні структур на основі
надвисокої концентрації активів найбільшими власни&
ками. Реалізація ринково&ліберального варіанта інсти&
туціоналізації приватної власності сформувала секто&
ральну економіку, в якій великий фінансовий капітал
утілився в олігархічні експортоорієнтовані бізнес&струк&

тури металургійного та паливно&енергетичного комп&
лексів. Невдачі України в період трансформацій відно&
син власності стали наслідком інкриментного характе&
ру інституційних змін. Зміна формальних правил шля&
хом прийняття політичних рішень щодо корпоратизації
економіки забезпечила лише фрагментарні нефор&
мальні зміни, не утілені в практиці корпоративного уп&
равління та кодексах корпоративної поведінки.

Стримувальними факторами розвитку корпоратив&
ної власності в Україні є відсутність акцій у вільному
обігу, низькі стандарти корпоративного управління, не&
досконала законодавча база. Встановлено, що украї&
нська інтеграція потребує розроблення Національної
програми розвитку фондового ринку як сукупності
цільових програм модернізації фінансового ринку, що
передбачатиме заходи щодо інституціональної рефор&
ми ринків капіталу в Україні, створення консолідованої
біржової системи, удосконалення системи захисту прав
інвесторів, розбудови Національної депозитарної сис&
теми з урахуванням світового досвіду інтеграції обліко&
во&розрахункової інфраструктури, реформування сис&
теми державного регулювання ринків капіталу з метою
забезпечення безперешкодного руху та обслуговуван&
ня вільних грошових коштів, перетворення їх в інвести&
ційний капітал, спрямований на забезпечення розвитку
економіки в цілому, насамперед через її інноваційний
розвиток.
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