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Новітня модель українського суспільства, що орієнтована на ефективне економі-
чне зростання, передбачає становлення та розвиток перспективних галузей підпри-
ємництва. На сьогоднішній день такими галузями в Україні є машино- та суднобуду-
вання, авіа-та космічна галузь і, особливо, галузі, які пов’язані з інвестиційним цик-
лом, наприклад, будівництво. Саме в цих та інших галузевих структурах ефективною 
є практика функціонування державних корпорацій. Тому, особливу увагу сучасні 
зарубіжні (Л.Абалкін, Д.Мюллер, Р.Хейлброннер, Л.Якобсон та ін.) та вітчизняні на-
уковці (О.Іващенко, Л.Птащенко, А.Рогальський, С.Черненко, Н.Чуйко та ін.) приді-
лять вивченню як теоретичних, так і практичних питань розвитку і функціонування 
державних корпорацій. Враховуючи особливості розвитку та становлення державно-
го та приватного секторів України, виникнення державних корпорацій є раціонально 
обумовленим, особливо в сучасному економічному просторі. Їх поширення пов’язане 
не тільки з ефективним використанням і управлінням державним майном, але й роз-
витком економічного потенціалу країни в цілому як високотехнологічної, інновацій-
ної, прогресивної, наукомісткої системи. Отже, цілком логічним, є дослідження осо-
бливостей функціонування державних корпорацій та з’ясування напрямів їх ефекти-
вного розвитку в національній економіці, що і визначило мету статті.  

Формування специфічних рис державного сектору України є наслідком поєд-
нання тенденцій планової економіки, які навіть зараз дають про себе знати хоча б у 
невеликій мірі, та сучасних ринкових умов. До таких рис відносять наступні: 1) в 
українських політичних структурах, щоє керуючими органами в державному секторі, 
присутня динамічність процесів обговорення проектів законів про створення держав-
них корпорацій; 2) організаційно-правова форма, яка використовується українськими 
державними структурами, характеризується певною новизною та розмитістю базових 
норм (сьогодні проходить організаційне оформлення державних корпорацій – їх пра-
вового стану та формування стабілізації їх функціонування); 3) у створенні держкор-
порацій задіяний вищий політичний ресурс (держава в особі політичних діячів надає 
правове оформлення та поле для діяльності державних корпорацій, сприяє їх розвит-
ку та ефективній діяльності); 4) державний сектор передбачає виділення масштабних 
обсягів державного майна для належного забезпечення діяльності корпорацій;  
5) особливістю керуючих органів є широта і різноманітність повноважень; 6) на 
жаль, стратегічні плани та принципи діяльності корпорацій визначені нечітко. 

Як бачимо, функціонування державного сектору нашої держави все ж таки ще 
несе відголоски минулих процесів, які відбувалися в історичному становленні неза-
лежності – усунення командно-адміністративної системи, роздержавлення та прива-
тизації підприємств. Саме тому, теперішні державні корпоративні структури за фор-
мою організації, ключовими параметрами та особливостями функціонування відпові-
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дають структурі базових інститутів планової економіки. Вони створюються на під-
ставі спеціального закону, звітують перед структурами влади, які призначають гене-
рального директора та формують наглядову раду. Майно державних корпорацій зна-
ходиться під державним контролем. Вони мають ієрархічну структуру, що передба-
чає не тільки розподіл функцій і відповідальності між рівнями, але також організа-
ційну та фінансову підпорядкованість. До складу держкорпорацій включаються під-
приємства відповідного профілю, взаємодіючі не на основі конкуренції, а консоліда-
ції зусиль. Важливо зазначити, що метою створення таких корпорацій не може бути 
отримання прибутку, що відповідає критерію ефективності планової, а не ринкової 
економіки, де головним критерієм є максимізація прибутку. 

Виходячи з наведених ознак, можна сказати, що державні корпорації відтворю-
ють базові характеристики планової економіки та одночасно є результатом модерні-
зації господарського середовища за рахунок ринкових механізмів. 

Зараз корпоративний сектор економіки України, як і всі інші ланки та сфери 
економічного життя, характеризується нестабільною тенденцією. Причиною цьому є 
ряд чинників, що на нього впливають. До них відносять: специфіку приватизаційних 
процесів, які не супроводжувались припливом інвестицій, сприяли розпорошеності 
акціонерного капіталу, виключали умови для соціалізації прав власності та характе-
ризувались відсутністю ефективної системи контролю за діями менедже-
рів;інформаційну закритість та непрозорість внутрішніх корпоративних відно-
син;відносне домінування суб’єктів корпоративного сектора в структурі економіки, 
що не забезпечує відповідних якісних змін, необхідних для його розвитку;низький 
ступінь впливу фондового ринку на становлення сучасної структури корпоративного 
сектору, що призводить до невиконання функцій оптимальної мобілізації фінансів, 
порушення прав учасників ринку цінних паперів, а також недотримання умов розмі-
щення та продажу цінних паперів;недостатню можливість використання саме інвес-
тиційного потенціалу комерційних банків країни у фінансуванні капіталовкладень у 
корпоративний сектор економіки, що є причиною жорсткості вимог до кредитних 
ризиків та високих процентних ставок (однак, в ІІ пол. 2010 р. вже з’явились ознаки 
відновлення кредитування [1, с. 2], так як економіка стабільно зростала, а процентні 
ставки падали: як наслідок, у 2 півріччі 2010 р. обсяги корпоративних кредитів зрос-
ли на 30 млрд. грн.);порушення прав акціонерів з приводу виплати дивідендів, вибо-
ру органів управління, відчуження активів, підготовки та проведення зборів акціоне-
рів, недобросовісного ведення реєстру акціонерів [8, с. 12-13], а також поширення 
процесів рейдерства; поширення конфліктів інтересів між акціонерами та найманими 
менеджерами, що спричиняють непропорційне збільшення заробітних плат і привіле-
їв по відношенню до зростання вартості суб’єкта господарювання, значні витрати на 
щорічне проведення зовнішнього аудиту, витрати на роботу і формування додатко-
вих органів, що обмежують небажані дії менеджерів [12]. 

Український дослідник Л.Птащенко вбачає розв’язання названих проблем 
шляхом «покращення ділового клімату, оздоровлення фінансово-кредитної сис-
теми, мінімізації тіньового сектора національної економіки, сприяння добросові-
сній конкуренції, підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності, а також 
державної підтримки розвитку корпоративного сектору» [6, с. 157]. Варто також 
згадати думку експертів з питань функціонування корпоративного сектору, які 
зазначають, що «формування корпоративного сектору є одним з найскладніших 
завдань економічної політики країни, в реалізації якої держава повинна виконати 
визначальну роль» [5, с. 23-24]. 
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Незважаючи на зазначені проблеми, державні корпорації грають неабияку роль в 
підвищенні конкурентноздатності національної економіки саме на основі технологіч-
ного фактору [10]. Це пов’язано з тим, що: ресурси, які доступні тільки державним 
корпораціям, дозволяють розвивати власні розробки та здобувати і освоювати закор-
донні технології; залучення в такі корпорації технологічних ланцюжків поліпшить 
ситуацію з поставками сировини, матеріалів і комплектуючих;підходи державної 
політики щодо використання прав інтелектуальної власності як одного з ефективних 
інструментів економічної інтеграції створюють умови для оптимального управління 
цими правами на міжнародному рівні та припускають їх чітку регламентацію. 

Таким чином, враховуючи специфічні умови становлення державних корпорацій 
в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку, вважаємо доцільним умовно розді-
лити напрями удосконалення їх діяльності на два рівні: державний та внутрішній 
(рівень окремої державної корпорації).  

На державному рівні ефективне функціонування державних корпорацій може 
бути досягнуте шляхом: уточнення ролі та місця державних корпорацій в реалізації 
соціально-економічної політики країни, розробки (або переробки) стратегій їх діяль-
ності з обов’язковим визначенням не тільки довгострокових, а й проміжних цілей; 
суттєвого розширення і деталізації нормативно-правової бази, що визначить принци-
пи функціонування державних корпорацій [9]; чіткого визначення вимог до звітності 
державних корпорацій, відкритості основних документів стосовно їх діяльності; вве-
дення процедур громадських слухань за результатами діяльності державних корпо-
рацій; активізації та підтримки з боку держави інноваційної спрямованості держав-
них корпорацій за рахунок стимулювання розвитку наукоємних і високотехнологіч-
них галузей, особливо машинобудівної та електронної, підвищення на цій основі 
конкурентоспроможності товарів на внутрішньому й зовнішньому ринках; форму-
вання ефективного внутрішнього ринку, на якому діють державні корпорації, у тому 
числі ринку високих технологій. Промисловість, яка базується на таких галузях, як 
машинобудування та металургія, орієнтована на пріоритетне обслуговування експор-
ту, що сприяє їх залежності від світової кон’юнктури та практично виключає можли-
вість стабільного зростання [2; 3, с. 144-147; 4]; стимулювання зростання обсягів ін-
вестиційних потоків з-за кордону [11]. 

На рівні окремої державної корпорації управлінці мають: визначити принципи та 
критерії оцінки ефективності управління в контексті підвищення персональної відпо-
відальності керівників державних корпорацій;систематично проводити експертизи та 
розширяти склади наглядових рад державних корпорацій, включати в наглядові ради 
незалежних експертів;ввести елементи управління державними корпораціями, які 
характерні для ВАТ (наприклад, формування консультативних органів); сприяти роз-
витку внутрішньої регламентації діяльності державних корпорацій в Україні, забез-
печення транспарентності принципів, порядку та результатів діяльності; подолати 
ресурсовитратний характер виробництва на основі впровадження ресурсо- та енерго-
зберігаючих технологій у чорній і кольоровій металургії, стимулювання випуску 
продукції державними корпораціями з високим рівнем доданої вартості, розвитку 
низьковитратних виробництв, електротехнічної та машинобудівної галузей; радика-
льно перебудувати організаційну структуру (інституціональну, господарську, соціа-
льну) акціонованих й приватизованих підприємств, впровадити принципово нові сис-
теми, форми і методи управління, технології виробництва, мотивації праці, корпора-
тивну культуру;оптимізувати дивідендну політику в державній корпорації; сформу-
вати належну виробничу структуру та продаж непрофільних активів; розробити та 
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скласти детальні коротко- та довгострокові плани та прогнози діяльності державних 
корпорацій з їх подальшим виконанням. 

Таким чином, застосування в економічній політиці зазначених шляхів вдоскона-
лення діяльності державних корпорацій допоможе покращити ситуацію, яка склалася 
в корпоративному секторі України. Незважаючи на значні перекоси, які мали місце 
при проходженні процесу приватизації та корпоратизації в Україні, можна стверджу-
вати, що «корпоративна форма власності – це феномен, який виник і розвивається як 
відповідь на особливі потреби бізнесу» [7]. Тому, державні корпорації можна розгля-
дати як інструмент вирішення суперечності між завданнями розбудови економіки і 
суспільства, з одного боку, та обмеженістю державних механізмів для їх вирішення й 
низькою якістю державного управління, зорієнтованого на вирішення поточних і 
традиційних завдань, з іншого. Вони наділені властивостями потужного інституту 
розвитку, підвищення результативності державних програм, виконання окремих фу-
нкцій органів державної влади для комплексного вирішення стратегічних завдань. 
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