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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки спостерігається значний розвиток

економіки України в умовах глобалізації ринків. У пер'

шу чергу це стосується розвитку корпоративного бізне'

су. Корпорації за рахунок злиття або поглинання ком'

паній створюють різноманітні корпоративні об'єднання

та за рахунок синергетичного ефекту підвищують ефек'

тивність своєї діяльності. На ефективність корпоратив'

них об'єднань значний вплив має рівень розвитку сис'

тем менеджменту, зокрема в умовах інноваційного роз'

витку. За таких умов дослідження теоретичних та при'

кладних засад розвитку систем управління корпоратив'

них об'єднань набуває все більшої актуальності.
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CHARACTERISTICS OF THE MAIN TYPES OF CORPORATE ASSOCIATIONS AND THE LEVEL
OF THEIR SYSTEM DEVELOPMENT OF INNOVATION SPHERE

У статті авторами подано характеристику основних видів корпоративних об'єднань, позитивні сторо�
ни та негативи поглинання та злиття підприємств як способів створення корпоративних об'єднань, ви�
окреслено характерні ознаки рівня розвитку системи менеджменту суб'єктів корпоративного об'єднан�
ня, побудовано графічну модель системи показників, які характеризують інноваційний розвиток
підприємств�суб'єктів корпоративних об'єднань, де головним показником виступає рівень розвитку
системи менеджменту на підприємстві.

In the article the authors presented characteristics of the main types of corporate associations, given
positive side and negative mergers and acquisitions as a way to create corporate associations, marked the
characteristic signs of level of development of the system of management of subjects of corporate association,
constructed graphic model of indicators characterizing the development of innovative companies — of
corporate mergers, where the main index stands level of management system in the enterprise.

Ключові слова: корпоративні об'єднання, корпорація, асоціація, конгломерат, холдингові компанії, інно�
ваційний розвиток, рівень розвитку системи менеджменту.

Key words: corporate associations, corporation, association, conglomerate, holding companies, innovative
development, level development of management system.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблематики створення і функціону'

вання основних видів корпоративних об'єднань та сис'

тем управління ними були присвячені публікації таких

українських та зарубіжних вчених, як Н.С. Андрусяк,

А.І. Бажанова, З.С. Варналія, А.А. Данельян, Н.Н. Па'

хомової, В.Н. Пєтухова, О.Б. Фельдман та інші.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у побудові графічної моделі си'

стеми показників, які характеризують інноваційний роз'

виток підприємств'суб'єктів корпоративних об'єднань,
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де головним показником виступає рівень розвитку сис'

теми менеджменту на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практичні дослідження вчених'економістів [2—4; 8;

10] показують, що корпорація є найдосконалішою фор'

мою об'єднання, що існує переважно у вигляді відкри'

того акціонерного товариства, засновники якого фор'

мують акціонерний капітал шляхом об'єднання власних

ресурсів через механізм випуску і продажу цінних па'

перів (передусім акцій), а співвласники несуть обмеже'

ну відповідальність [1; 9; 14]. Корпорація, як відомо,

договірне об'єднання, що створене на основі поєднан'

ня виробничих, наукових та комерційних інтересів, з

делегуванням окремих повноважень централізованого

регулювання діяльності кожного з учасників [14, с. 108].

Основними позитивними сторонами корпорацій є

наявність можливостей: збільшення обсягів фінансуван'

ня для розширення виробництва за рахунок продажу

цінних паперів, а отже й імовірності отримати більший

прибуток, достатній для реалізації програм інновацій'

ного, технологічного, соціального розвитку; викорис'

тання кон'юнктури на фондових ринках для підвищен'

ня ринкової вартості організації; впровадження пере'

дових досягнень науки і техніки у виробництво, що зу'

мовлює зростання продуктивності праці й зниження

собівартості товарів і послуг; інтегрування у більш

фінансово'могутні бізнес'структури реалізувавши при

цьому власні інтереси; забезпечувати обмежену відпо'

відальність акціонерів за зобов'язання корпорації; за'

лучення до управління виробництвом професійних ме'

неджерів, що сприяє вдосконаленню процесу вироблен'

ня управлінських рішень за сегментами діяльності; ре'

тельного, науково'обгрунтованого стратегічного і опе'

ративного планування виробничо'господарської діяль'

ності, комплексне вивчення ринку, оцінювання потреб

споживачів тощо [6].

За дослідженнями З. Варналія корпорація як фор'

ма об'єднання має і недоліки, а саме [5—7]:

— розмежування прав та повноважень між власни'

ками і керівниками корпорації. Це знижує рівень гнуч'

кості при здійсненні оперативного управління корпора'

цією, що призводить до виникнення соціальних супереч'

ностей між керівниками і акціоне'

рами корпорації;

— наявність проблеми под'

війного оподаткування при сплаті

податків корпорацією, оскільки

спочатку оподатковується отри'

муваний прибуток корпорації, а

згодом дивіденди акціонерів;

— можливість здійснення

різноманітних зловживань поса'

довими особами при випуску

акцій для покриття збитків при

неефективному управлінні певних

структурних ланок корпорації.

Щодо асоціації як форми

об'єднання підприємств, то згідно

із законодавством України асоці'

ація є договірним об'єднанням,

яке створюється з метою постійної

координації господарської діяльності. Асоціація не має

права втручатися у виробничу та комерційну діяльність

будь'якого її члена. А. Бажанова зазначає, що члени асо'

ціації можуть входити в інші договірні об'єднання без

узгодження з асоціацією і її членами [6]. Господарська

асоціація, за рішенням її учасників у межах делегованих

повноважень, може представляти спільні інтереси та інте'

реси кожного з її членів у взаємовідносинах з міністер'

ствами і відомствами, іншими організаціями й установа'

ми, створювати спільні підприємства і госпрозрахункові

організації для надання учасникам різних послуг (юри'

дичних, консультаційних, технологічних тощо), створю'

вати можливості користуватися банківськими кредитами

і здійснювати комерційні операції, укладати договори з

іншими юридичними або фізичними особами [12].

На відміну від асоціацій учасники консорціуму збері'

гають свою виробничо'господарську самостійність і ма'

ють право бути членами інших асоціацій, спільних

підприємств тощо. Консорціум є тимчасовим добро'

вільним об'єднанням, що створюється підприємствами або

іншими організаціями для розв'язання конкретних завдань

щодо реалізації великих цільових програм і проектів, зок'

рема науково'технічних, будівельних, природоохоронних

тощо, а також щодо спільного розміщення позик, прове'

дення великомасштабних фінансових та комерційних опе'

рацій [11, с. 224]. Консорціум переважно здійснює свою

діяльність на безприбуткових засадах і не має стосунків з

бюджетом поза стосунками підприємств'засновників.

Після виконання завдань, для розв'язання яких було ство'

рене, він припиняє свою діяльність [11, с. 224].

Ще однією формою корпоративного об'єднання є

конгломерат (статутне об'єднання підприємств, які

здійснюють спільну діяльність на основі добровільної

централізації функції виробництва, науково'технічної,

інвестиційної, фінансової діяльності, а також організації

комерційного обслуговування) [11]. У конгломерат

об'єднуються підприємства за вертикальним принципом.

Учасники конгломерату користуються широкою еконо'

мічною автономією. Зв'язки між підприємствами, що

входять в конгломерат, є досить вільні і об'єднуючою

ланкою виступають тільки виробничі капіталовкладен'

ня чи єдина політика в сфері одержання прибутку, які

виходять з одного центру [15, с. 79].
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Рис. 1. Способи створення корпоративних об'єднань
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Серед видів об'єднання доцільно виділити також

холдинги (добровільні об'єднання підприємств з метою

управління іншими господарюючими суб'єктами за до'

помогою володіння контрольними пакетами їх акцій).

Учасники холдингу мають досить широку економічну

незалежність в оперативно'господарській діяльності,

проте вони повністю відсторонені від позиціонування

власних корпоративних цінних паперів на ринку [15].

В Україні холдингові компанії створюються в про'

цесі корпоратизації та приватизації підприємств. Питан'

ня створення, функціонування та ліквідації холдингових

компаній регулюються відповідно до чинного законо'

давства України[15, с. 80].

Холдингові компанії можуть бути дочірніми підприєм'

ствами інших холдингових компаній. Холдингову компанію

створюють у формі відкритого акціонерного товариства

шляхом об'єднання у статутному фонді контрольних пакетів

акцій дочірніх підприємств та інших активів [15, с. 81].

У таблиці 1 наведено порівняльну характеристику

корпоративних об'єднань. На практиці процес об'єднан'

ня підприємств часто призводить до того, що підпри'

ємства поглинають один одного або зливаються (рис.

1) [15].

Аналізуючи рисунок 1, злиття передбачає об'єднан'

ня двох чи декількох підприємств, внаслідок чого ство'

рюється нова юридична особа. Під час проведення та'

кого злиття підприємства'члени злиття втрачають ви'

робничо'господарську самостійність.

Вдале злиття приносить прибуток акціонерам і

позитивно впливає на виробничо'господарські про'

цеси суб'єктів злиття. Однак далеко не всі злиття

вдалі. Занижена ціна підприємств, як правило, зав'

дає шкоди. Три етапи корпоративного злиття 20'х,

60'х, 80'х років у США завершилися кризами тому,

що відбувалися в умовах ажіотажного попиту [15, с.

84—85].

Таблиця 1. Характеристика корпоративних об'єднань підприємств

Джерело: [2].
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Щодо поглинання, то воно має місце має місце тоді,

коли одне підприємство отримує контроль над іншим

шляхом прямого скуповування його акцій. Основні

відмінності між злиттям і поглинанням показані в таб'

лиці 2 [15, с. 84—85].

Існує безліч грунтовних причин для об'єднання

підприємств, але в кожному окремому випадку суб'єкти

корпоративного утворення надіються на певні позитивні

зрушення у фінансово'господарській діяльності членів

об'єднання, зокрема підвищення конкурентоспромож'

ності продукції, розширення ринків збуту продукції,

максимізації прибутковості підприємств.

Однак існують ряд недоліків об'єднань підприємств.

Насамперед це можливість втратити контроль над гос'

подарським об'єднанням, труднощі в своєчасному прий'

нятті ефективних управлінських рішень, ускладнення

організаційної структури управління тощо.

Види об'єднання суб'єктів підприємницької діяль'

ності не є якоюсь ідеальною моделлю, що приходить

на зміну старим механізмам розподілу ресурсів, або ко'

лишнім організаційним видами, зокрема мова йде про

створення нової якості ринку і організаційних структур

або про якісну трансформацію цих видів, якщо вони

існували раніше [13, с. 170—171].

Фахівці стверджують, що в Україні близько 3000 ма'

шинобудівних підприємств є суб'єктами корпоративних

об'єднань і входять у виробничі, науково'виробничі і

фінансово'виробничі об'єднання. Серед них необхідно

виділити УкрДНТЦ "Енергосталь", який виник внаслідок

злиття інститутів НДПІ "Енергосталь" та УкрНДПКТІ

"Металургмаш", ВАТ "Азовмаш", яке включає ВАТ

"Азовобщемаш", ВАТ "Маріупольський завод важкого

машинобудування" і ВАТ "ГСКТІ", а також такі корпо'

ративні формування, як АТ "Машинобудівне виробни'

че об'єднання "Оріон"", Дніпропетровське виробниче

об'єднання "Дніпромашина",

ВАТ "Виробниче об'єднання

"Новокраматорський маши'

нобудівний завод"", Краси'

лівське виробниче об'єднан'

ня "Пищемаш", Холдингова

компанія ВАТ "АвтоКрАЗ",

Державна акціонерна хол'

дингова компанія "Артем",

ВАТ "Морський індустріаль'

ний комплекс", ВАТ "Науко'

во'виробниче об'єднання

"Етал"" тощо.

У таблиці 3 наведено показники окремих досліджу'

ваних корпоративних формувань, які мають місце у

вітчизняному машинобудуванні. Обробка експертних

даних керівників різних рівнів управління на предмет

впливу процесу поглинання чи злиття досліджуваних

підприємств на показники, які характеризують їхні сис'

теми розвитку, показало, що протягом останніх п'яти

років у ЗАТ "Науково'виробниче об'єднання "Термопри'

лад"" частка інноваційного устаткування у загальній

сукупності використовуваного устаткування становила

близько 22%, ВАТ "Сумське машинобудівне об'єднан'

ня імені М.В.Фрунзе" і Холдинговій компанії ВАТ "Ав'

тоКрАЗ" — 36%, Державній акціонерній холдинговій

компанії ВАТ "Артем" — 39%, Державній холдинговій

компанії ВАТ "Луганськвуглеремонт", ВАТ "Одеське

виробниче об'єднання "Холодмаш"", ВАТ "Науково'ви'

робниче об'єднання "Етал"" і ВАТ "Морський індустрі'

альний комплекс" — 44%. Рівень інтелектуаломісткості

продукції підприємств коливався в досліджуваній сукуп'

ності підприємств від 37 до 68%.

Частка інноваційної продукції у загальному обсязі

продукції, яка вироблялась, становила у ВАТ "Сумське

машинобудівне об'єднання імені М.В. Фрунзе" — 24%,

Державній холдинговій компанії ВАТ "Луганськвуглере'

монт" — 42%, ВАТ "Одеське виробниче об'єднання "Хо'

лодмаш"" — 16%, ВАТ "Науково'виробниче об'єднання

"Етал"" — 57%, ЗАТ "Науково'виробниче об'єднання

"Термоприлад"" — 62%, Холдинговій компанії ВАТ "Ав'

тоКрАЗ" — 18%, Державній акціонерній холдинговій

компанії ВАТ "Артем" — 36%, ВАТ "Морський індустрі'

альний комплекс" — 27%. Високі значення вищенаве'

дених показників є підставою для того, щоб визнати по'

зитивний вплив процесів злиття чи поглинання та форму'

вання корпоративних об'єднань на рівень інноваційного

розвитку машинобудівних підприємств.

Таблиця 2. Основні відмінності між поглинанням і злиттям
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Таблиця 3. Показники досліджуваних корпоративних формувань
станом на 1.01.2016 р., тис. грн.

Примітка: побудовано за аналітичними даними MSI Global Alliance.
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Одним з факторів, які впливають на ефективність

корпоративних об'єднань машинобудівних підприємств

є рівень розвитку систем менеджменту суб'єктів цього

об'єднання. Ознаками рівня розвитку вказаного об'єкта

є кількість створених підсистем управління, їх узгод'

женість між собою, а також якість виконання покладе'

них на них функцій. У більшості випадків крупні органі'

зації впроваджують різноманітні локальні підсистеми

управління у розрізі функцій менеджменту, які охоплю'

ють структурні підрозділи або види діяльності підприє'

мства. На малих підприємствах, як правило, відсутній

апарат управління, тому локальні системи у розрізі ви'

конання функцій менеджменту там не створюють. На'

явність локальних систем управління сприяє цілеспря'

мованості розвитку підприємств, послідовності керів'

ників у реалізації встановлених цілей, регулярності ро'

боти над виявленням резервів покращання діяльності

на основі аналізування факторів внутрішнього і зовні'

шнього середовищ організації, раціоналізації умов, в

яких ухвалюються управлінські рішення тощо.

З огляду на це, якщо серед суб'єктів корпоратив'

них об'єднань є такі, які не володіють локальними сис'

темами управління, то вони є потенційними джерелами

ризиків, пов'язаних із неповнотою і несвоєчасністю ви'

конання завдань, передбачених інноваційними проек'

тами. З цим фактором тісно пов'язаний такий чинник,

як рівень розвитку стратегічного планування інновацій'

ного розвитку суб'єктів корпоративних об'єднань. У

цілому цей фактор можна було б розглядати як скла'

довий елемент попереднього чинника, проте ознайом'

лення з позицією керівників підприємств дає підстави

виокремлювати його. Важливість впливу цього факто'

ра на досліджуваний об'єкт полягає у тому, що від кон'

кретності стратегічних цілей, обгрунтованості їх поста'

новки, а також адекватності обрання способів їх реалі'

зації безпосередньо залежить раціональність зусиль

суб'єктів об'єднань щодо досягнення конкретних ре'

зультатів інноваційної діяльності. У цьому випадку ра'

ціональність доцільно оцінювати через призму витрат

часу і коштів на розробку інноваційних ідей, створення

дослідного зразка продукту чи технології, організуван'

ня експериментального і серійного виробництва, удос'

коналення і модифікації інноваційної продукції та тех'

нологій тощо.

Таким чином, відсутність стратегічних планів у

суб'єктів корпоративних об'єднань або їх необгрунто'

ваність, неадекватність, найбільш ймовірно, може при'

чиною їх неспроможності досягнути очікувані резуль'

тати інноваційної діяльності. В умовах глобалізації ко'

мунікацій, зростання темпів розвитку інформаційних

технологій зростає залежність раціональності рішень,

що ухвалюються суб'єктами об'єднання в системах інно'

ваційного розвитку від своєчасності, повноти і досто'

вірності управлінської інформації. Найбільш реалістич'

ним способом задоволення цих критерії до управлінсь'

ких даних є інтегрування автоматизованих інформацій'

них систем управління, що використовуються на

підприємствах у регіональні, національні і міжнародні

інформаційні системи. Інтегрованість цих систем є фак'

тором, який керівники багатьох організацій називають

однією з найважливіших умов раціональної співпраці як

з вітчизняними, так і зарубіжними суб'єктами. Ця пози'

ція є достатньо обгрунтованою, оскільки інтегрування

інформаційних систем, означає: по'перше, забезпечен'

ня відповідності форматів даних, якими користуються

суб'єкти у різних регіонах і країнах; по'друге, налагод'

ження комунікацій між наявними і потенційними су'

б'єктами корпоративних об'єднань; по'третє, постійне

підвищення рівня інформаційної освіти користувачів

інформаційних систем і зростання їх поінформованості.

Щодо наступних факторів, зокрема рівня іннова'

ційної активності та рівня інтелектуального потенціалу

суб'єктів корпоративних об'єднань в системах інновацій'

ного розвитку, то вони певною мірою взаємопов'язані.

Так, інтелектуальний потенціал конкретного підприєм'

ства або групи підприємств характеризується рівнем

освіти працівників, укомплектованістю штатів працівни'

ками, що виконують роботу за фахом, часткою праців'

ників, які здатні виконувати інтелектуальну роботу у

загальній кількості працюючих тощо. Своєю чергою

інноваційна активність в конкретній організації — це

рівень участі працівників у акумулюванні креативних

ідей і доведенні їх до рівня інноваційного продукту, тех'

нології тощо. Тобто від рівня інтелектуального потен'

ціалу залежить рівень інноваційної активності. Чим вищі

ці рівні, тим більша ймовірність того, що суб'єкти кор'

поративних об'єднань здатні будуть знайти оптимальні

шляхи протидії факторам, які стримують інноваційний

розвиток і використання резервів підвищення рівня вит'

рат, пов'язаних з інноваційною діяльністю.

Узагальнення огляду літературних джерел і власні

спостереження, які проводились на основі аналізуван'

ня даних машинобудівних підприємств дозволило виді'

лити заходи, які доцільно реалізовувати для підвищен'

ня рівня інноваційного розвитку суб'єктів корпоратив'

них об'єднань. До них належать: заміна фізично і мо'

рально зношеного виробничого обладнання новим; пе'

реоцінювання балансової вартості активів суб'єктів кор'

поративних об'єднань із врахуванням їхньої диферен'

ціації на фізично зношені і морально зношені; розши'

рення номенклатури та асортименту продукції підприє'

мства за рахунок впровадження креативних ідей функ'

ціонального, вартісного і якісного характеру; відмова

підприємства від виробництва продуктів, аналоги яких

мають місце на ринку; проведення профілактичної ро'

боти з персоналом у напрямку переконання та інфор'

мування працівників про позитивні ефекти від впровад'

ження інновацій; активізування заходів щодо перепідго'

товки і підвищення рівня кваліфікації працівників; реа'

лізація заходів, націлених на усунення конфліктів у фор'

мальних і неформальних групах підприємства; забезпе'

чення доступу працівників підприємства до інформації,

пов'язаної зі стратегією розвитку корпоративного фор'

мування і перспективами її реалізації; залучення праці'

вників до креативних пошуків і формування управлінсь'

ких рішень; активізування креативної діяльності у на'

прямку дослідження можливостей раціонального впро'

вадження нових ідей, які, з певних причин, були раніше

відхилені; пошук резервів зниження витрат на вироб'

ництво інноваційних продуктів і збільшення їхньої част'

ки в загальному обсязі продукції, які виробляють су'

б'єкти корпоративних формувань тощо.

На рисунку 2 наведено графічну модель системи по'

казників, які характеризують інноваційний розвиток
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підприємств — суб'єктів корпоративних об'єднань. Ці

показники, як видно з рисунка 3, пов'язані між собою

не лише участю в узагальнюючому показнику інновац'

ійного розвитку, але і причинно'наслідковими зв'язка'

ми, тобто факторно'результативними ознаками. Так,

усі показники, які відображають обсяг витрат і

вартість продукції підприємства, тобто V
i
, V

z
, P

i
, P

n
,

P
z
, P

z
, S

i
, S

z
, W

i
, W

z
, W

v
 є результативними ознаками

таких показників, як валовий дохід підприємства

(V
b
), власний капітал (V

k
), прибуток (P), рента'

бельність виробництва (R
v
), валюта балансу (V

b
),

оборотність валюти балансу (O
v
). Факторні показ'

ники також взаємопов'язані між собою, зокрема,

обсяг валового доходу, значною мірою, пов'язаний

із обсягом власного капіталу і валютою балансу

підприємства, прибуток із власним капіталом і рен'

табельністю виробництва, оборотність валюти ба'

лансу із обсягом валового доходу і обсягом активів.

Наступна група показників, а саме K
n
, I

r
, I

v
 є ре'

зультативними стосовно таких показників, як рівень

розвитку системи менеджменту на підприємствах

(R
s
), рівень інформаційного забезпечення суб'єктів

управління (R
i
), частка підприємства на ринку конк'

ретних видів продукції (C
r
), рівень гостроти вироб'

ничо'господарських проблем підприємства (G
p
),

господарських проблем підприємства (G
p
).

У сукупності названих показників одним з най'

важливіших є рівень розвитку системи менеджмен'

ту на підприємстві. Значення цього факторного по'

казника лінійно пов'язане із рівнем інформаційного

забезпечення суб'єктів управління, рівнем розвитку

організаційної структури управління підприємством, ди'

версифікованістю технологій і методів управління

підприємством, адекватністю вибору форм влади і

стилів керівництва у реалізації встановлених цілей,

рівнем диверсифікації видів діяльності (D
d
) і про'

дукції (D
p
). З огляду на це, у запропонованій системі

показників його доцільно розглядати як найважливі'

ший аспект інноваційного розвитку підприємства, який

потребує постійного моніторингу і реалізації управл'

інських рішень щодо підвищення його рівня.

Одним із факторних показників, який у комплексі

з іншими впливає на інноваційний розвиток організації

є розмір підприємства (R
p
). Цей показник визначає

кількість працівників підприємства (K
z
), а отже, і рівень

коефіцієнта опору працівників змінам в організації.

Графічну модель, що наведена на рисунку 3, мож'

на було б деталізувати за складовими елементами і

зв'язками між ними, проте з наведеного матеріалу

видно, що прямими або опосередкованими зв'язка'

ми усі з наведених показників взаємопов'язані між

собою і зовнішнім середовищем, тобто вони є систе'

мою, зміна параметрів одного з елементів якого

змінює параметри системи загалом.

ВИСНОВКИ
Отже, управління корпоративними утвореннями в

процесі інноваційного розвитку доцільно удоскона'

лювати у розрізі загальних функцій менеджменту і по'

в'язаних з ними відповідних методів управління. Вра'

ховуючи те, що об'єкт досліджуваної конкретної

функції спрямований на підвищення рівня інновацій'

ного розвитку підприємства, а також те, що зміна

рівня інноваційного розвитку підприємства є кри'

терієм раціональності реалізації управління корпора'

тивними утвореннями, то важливим завданням керів'
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Рис. 3. Зв'язки між факторними
і результативними ознаками показників,
які характеризують рівень інноваційного

розвитку підприємств&суб'єктів
корпоративних об'єднань

Рис. 2. Система показників, які характеризують
інноваційний розвиток підприємств&суб'єктів

корпоративних об'єднань
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ників цих формувань є адекватно оцінювати рівень

їхнього інноваційного розвитку.
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