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УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ
У СТАТУТНОМУ ФОНДІ

В  процесі розробки стратегічних планів приватизації державного майна в недостатній мірі врахо
вується можливість одержання державою більшого зиску від ефективного функціонування підприємства, 
ніж від його приватизації.
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В  процессе разработки стратегических планов приватизации государственной собственности в не
достаточной степени рассчитывается возможность получения государством больш ей выгоды от 
эффективного функционирования предприятия, чем от его приватизации.

К лю чевы е сло ва : приватизация, корпоративные права государства, стратегия, государственная 
собственность, корпоративные интересы, государственный бюджет, уполномоченные представители.

Впродовж досить довгого часу, в процесі переходу 
до ринкових засад господарювання, стратегія 

держави щодо розвитку корпоративного сектору 
економіки ґрунтувалася на необхідності вирішення на 
той час головних проблем, якими, серед інших, були: 
передача значної частки державного майна у приватну 
власність, збереження контролю за стратегічно важ
ливими галузями і господарськими об’єктами, створен
ня підґрунтя для ефективного функціонування кор
поративного сектору шляхом формування відповідної 
законодавчої бази та інституціональних структур, 
забезпечуючих контроль за обертанням акцій.

Після здійснення масової приватизації державної 
власності у спосіб, який спровокував надзвичайно 
швидкоплинну концентрацію капіталу у інсайдерів, 
у держави з ’явилися значні можливості стосовно 
забезпечення надходжень до бюджету за рахунок 
продажу майнових об’єктів або пакетів акцій відпо
відних підприємств, що надалі стало чи не найголов
нішою ознакою державної політики в галузі реалі
зації її корпоративних прав.

У цей період основним критерієм ефективності 
діяльності Фонду державного майна стало забезпе
чення виконання державної програми приватизації. 
Щодо ефективності функціонування господарських 
об’єктів з державною часткою власності питання 
розглядалося переважно в площині їх привабливості 
для потенційних покупців.

Результати. Зосередженість держави на вирі
шенні вищезазначених питань супроводжувалася 
послабленням уваги до такого стратегічно важ ли
вого напряму як реалізація корпоративних прав 
держави в акціонерних товариствах з державною
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часткою у статутному фонді. Управління ними дер
жава здійснює на корпоративних засадах через своїх 
уповноваж ених представників, переваж но дер
жавних службовців з Фонду державного майна та 
міністерств і відомств [1, 2]. На наш погляд, іс
нуючий консервативний стиль роботи представ
ників, характерними ознаками якого є виконання 
жорстких інструкцій — це наслідок орієнтації дер
жави не на пошук вирішення економічних проблем 
підприємств, а переважно на пошук ш ляхів швид
ких надходжень кош тів до бюджету опосередко
вано, через процедуру продажу пакетів акцій на 
конкурсних умовах.

На часі постала необхідність коригування стра
тегічної лінії щодо шляхів реалізації корпоративних 
інтересів держави. Акценти у спрямованості роботи 
Фонду державного майна повинні поступово зміс
титися з приватизаційних аспектів на врегулювання 
проблеми ефективного управління державним май
ном, зокрема акціонерними товариствами з часткою 
державної власності. Мова не йде про пряме втру
чання держави в організацію роботи підприємств 
корпоративної сфери, а про створення умов збіль
шення надходжень до бюджету за рахунок забезпе
чення ефективності їх роботи, використовуючи для 
цього відповідні форми корпоративного управління, 
де держава виступає як рівноправний зацікавлений 
партнер по відношенню до інших співвласників.

Варто зазначити, що при цьому держава матиме 
більше можливостей у виконанні своїх функцій по 
забезпеченню подальшого розвитку корпоративного 
сектору економ іки , ф ормуванні корпоративної 
культури, дієвого запровадження та контролю за
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дотриманням принципів корпоративного управ
ління, порушення яких зараз нерідко призводить 
до виникнення конфліктних ситуацій між інсай
де рами та аутсайдерською частиною акціонерів. У 
теперішній ситуації держава просто зобов’язана за 
своєї безпосередньої участі продем онструвати 
зразки побудови корпоративних відносин. Адже 
досвід країн з розвинутою ринковою економікою 
свідчить про те, що без активної участі держави у 
створенні та забезпеченні дієвого функціонування 
системи корпоративного управління вона не дає 
очікуваного результату.

Слід також зробити наголос на тому, що перехід 
до активних та конструктивних позицій держави в 
корпоративному секторі з використанням інституту 
своїх уповноважених представників створює пере
думови збільшення надходжень до бюджету в резуль
таті забезпечення ефективної роботи товариств (за 
рахунок податку на прибуток підприємств), прове
дення раціональної дивідендної політики без злов
живань інсайдерів (за рахунок дивідендів на акції 
держави та податків з доходів фізичних осіб).

Висновки. При запровадженні нових концеп
туальних підходів до управління корпоративними 
правами держави, на наш погляд, доцільно здійс
нити наступне:

єдиний державний реєстр підприємств корпора
тивної сфери з державною часткою власності згру
пувати за кількома ознаками; залежно від відсотку 
участі держави в статутному фонді, за галузевою 
ознакою, за віднесенням до групи стратегічно важ
ливих, за економічним станом тощо;

розробити методологічні основи та на їх базі мето
дичні рекомендації і інструкції для посадових осіб,
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що здійснюють функції уповноважених представ
ників з управління державними частками у ста
тутних фондах підприємств корпоративної сфери;

забезпечити навчання вищезгаданих представників 
методам корпоративного управління, узгодженим із 
загальнодержавною концепцією управління державним 
майном у корпоративному секторі економіки;

під кутом зору нових поглядів на реалізацію корпо
ративних прав держави визначити перелік підприємств 
корпоративного сектору економіки, стосовно яких дер
жава з різних міркувань не прогнозує продажу пакетів 
акцій, що знаходяться у її власності;

при визначенні згаданого переліку, крім іншого, 
необхідно виходити з реальних можливостей залу
чення висококваліфікованих державних службовців 
до виконання функцій уповноважених представників;

Таким чином, викладені у даній статті міркування 
стосовно стратегії держави в реалізації своїх корпора
тивних прав ґрунтуються не тільки на необхідності 
більш повного їх використання, а й на потребі активізації 
державних структур управління у проведенні роботи по 
зміцненню корпоративного сектору — основи економіки 
країни. Вони не суперечать курсу на подальшу привати
зацію державного майна, а ґрунтуються на засадах 
економічної доцільності.
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