
Комунальне господарство міст 

 

 101

залучення ТПВ у виробничий цикл на тлі створення привабливого ін-
вестиційного клімату в країні, а також визначити вплив на демогра-
фічну ситуацію в Україні внаслідок впровадження різних підходів що-
до утилізації відходів.  
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Рассмотрено развитие корпоративных структур и их влияние на экономическое и 
социальное развитие регионов Украины, предложены направления формирования и 
успешной деятельности корпоративных структур. 
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social development of regions of Ukraine, directions of forming and successfill activity of 
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Ключові слова: корпоративні структури, корпорація, соціально-економічний роз-
виток регіонів. 

 

Реформування української економіки, яка є неодмінною умовою 
зростання її конкурентоспроможності, передбачає оновлення організа-
ційних структур відповідно до сучасних світових тенденцій з ураху-
ванням особливостей ринкових перетворень у нашій країні. Зміни, що 
відбулись у суспільно-економічній системі за останні роки, спричини-
ли істотні перетворення в організації господарської діяльності та появу 
нових організаційних структур. Водночас масового цілеспрямованого 
руху до прогресивних організаційних формувань поки що не спостері-
гається. Це зумовлено низкою причин, зокрема відсутністю чіткої мо-
делі організаційного устрою майбутньої економіки і відповідної дер-
жавної політики, спрямованої на її впровадження [1]. 

Важливою ознакою сучасної ринкової економіки є організаційне 
різноманіття, що стало наслідком появи нових інформаційних і техно-
логічних можливостей, які відкриваються світовою глобалізацією. В 
економічній літературі, зокрема вітчизняній, обґрунтовано і багатоас-
пектно розглянуто процеси функціонування корпоративних структур. 
Значний внесок у формування сучасного розуміння розвитку корпора-
тивних структур зробили такі вітчизняні вчені, як С. Білоусова, П. Бу-
ряк, М. Деркач, А. Козаченко, А. Костім, М. Крупка, Г. Паламарчук,   
О. Паламарчук, Л. Руденко, О. Шевчук та ін. Але недостатньо висвіт-
лено питання про формування корпоративних структур та їх значення 
в економіці держави і регіону. Метою корпоративних структур є одер-
жання високого й стійкого прибутку за допомогою більш раціонально-
го використання наявних ресурсів, розробка й випуск нових видів про-
дукції і послуг, що, в остаточному підсумку, забезпечує прискорення 
соціально-економічного розвитку в окремих країнах. Корпоративні 
структури впливають на розвиток економіки, транснаціональні корпо-
рації контролюють близько 40% промислового виробництва, 60% – 
зовнішньої торгівлі й 80% – патентів на світову техніку і технологію 
[2].  

Поняття корпорація має досить широке трактування, що часом рі-
зниться за змістом. Зокрема, часто корпорацію визначають як юридич-
ну особу, капітал якої сформований різними власниками (фізичними і 
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юридичними). Але таке визначення враховує тільки один з параметрів 
корпорації – джерела й способи формування її капіталу. Інше тлума-
чення корпорації як групи самостійних юридичних осіб, які беруть 
участь у капіталі один одного або співпрацюють у фінансовій і вироб-
ничій сфері, дає більш точну уяву про її сутність. Однак, оскільки ви-
користовується і перше, і друге визначення, доцільно, на наш погляд, 
уживати поняття корпоративна структура, характеризуючи її як гру-
пу юридичне незалежних осіб, що беруть участь у капіталі один одно-
го або співпрацюють у фінансовій і виробничій сфері, мають єдиний, 
оформлений або неоформлений юридично, координаційний центр (го-
ловну чи керуючу компанію) і прагнуть досягнути єдину мету. До 
складу корпоративної структури можуть входити промислові підпри-
ємства, наукові організації, банки, страхові й інвестиційні компанії, 
фонди та інші фінансово-кредитні установи [3]. В українській еконо-
міці існують такі корпоративні форми, структури яких утворюються із 
самостійних товариств і таких, що функціонують формально незалеж-
но один від одного. Вони можуть інформувати суспільство про свої 
корпоративні відносини, включаючи у свої найменування терміни хол-
динг, корпорація, концерн і т.д. або використовуючи єдині бренди й 
торговельні марки, але можуть і приховувати їх. Будучи, по суті, еле-
ментами корпоративних структур, ці компанії зовні можуть ніяк не 
проявляти себе щодо цього, не розкривати своїх корпоративних зв'яз-
ків. Зв'язки між учасниками корпоративних об'єднань можуть здійс-
нюватися не тільки через взаємне володіння капіталом, висновок від-
повідних договорів, але й на основі неформальних відносин. Подібні 
структури використовують різні способи ведення спільного бізнесу. 
Можливі об'єднання із повним і асоційованим, постійним і тимчасовим 
членством, вертикальних виробничо-технологічних конгломератів із 
субпідрядників, що поставляють продукцію однієї компанії, розподі-
льчих компаній, які поєднують великих виробників, оптову й роздріб-
ну торгівлю. Формуються горизонтальні багатопрофільпі об'єднання, 
стратегічні альянси зі спільних підприємств, консорціуми для реаліза-
ції різних проектів, інвестиційних програм, об'єднання, що використо-
вують різні форми кооперації і поділу праці для впровадження іннова-
цій, підвищення конкурентоспроможності, завоювання ринків. Неофі-
ційні корпоративні структури можуть існувати також у вигляді негла-
сних картелів і пулів на усних домовленостях, особистих зв'язках, ба-
гаторічних спільних діях на ринку, на протоколах про наміри, угоди 
про співробітництво, інформаційний обмін, взаємодію служб безпеки, 
лобіювання інтересів у структурах влади. Подібні форми інтеграції 
сприяють пристосуванню підприємств до несприятливого податкового 
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режиму, захисту від адміністративних, політичних і економічних ри-
зиків. Шляхом організації корпоративних структур одержується еко-
номічний ефект завдяки: концентрації ресурсів на найважливіших на-
прямах; підвищенню конкурентоспроможності продукції та відстою-
ванню корпоративних інтересів на внутрішніх і зовнішніх ринках; по-
ліпшенню якості менеджменту на кожному підприємстві корпоратив-
ної структури. До основних цілей корпоративної структури, що фор-
мується, можна віднести: прагнення до захисту від небажаних погли-
нань; захист наявної частки ринку й організацію боротьби за нові рин-
ки; прагнення до спільних наукових розробок, виробництва нової про-
дукції та інвестиційних проектів; збільшення фінансових можливос-
тей; забезпечення конкурентоспроможності і фінансової стійкості; ди-
версифікованість діяльності; поділ функцій між учасниками об'єднан-
ня; мінімізацію витрат виробництва; підвищення ефективності управ-
ління; організацію спільного виходу на зовнішній ринок; здійснення 
проведення міжнародних операцій. 

За територіальною ознакою корпоративні структури можна розді-
лити на такі групи: регіональні (технологічно пов'язані між собою 
промислові підприємства, фінансові інститути, розташовані на тій же 
території); міжрегіональні (в рамках таких структур взаємодіють під-
приємства різних регіонів, пов'язані між собою виробничою коопера-
цією); транснаціональні, або міжнародні (серед їх учасників юридичні 
особи, зареєстровані на території інших держав, або відособлені під-
розділи, на території інших держав). Включення підприємств регіону 
до складу корпоративної структури вимагає регулярних контактів між 
керівництвом корпорації і місцевою адміністрацією і при організації 
цих  відносин  доводиться  враховувати:  соціально значимі  підприєм-
ства, реорганізація яких може призвести до зниження життєвого рівня 
населення; зацікавленість адміністрації у збереженні контролю над 
підприємствами; готовність фінансово-кредитних організацій корпора-
тивної структури здійснювати інвестиції на даній території і надавати 
фінансову підтримку місцевим органам влади; ступінь впливу останніх 
на розмір податкових пільг (які можуть бути досить значними). За пе-
вних умов включення регіонально значимих об'єктів промисловості до 
складу корпоративних структур – досить ефективний спосіб розв'язати 
соціально-економічні проблеми регіону. Тому з позицій регіональних 
органів управління не доцільно, якщо збільшується можливість вирі-
шення соціальних проблем на регіональному рівні (включаючи збере-
ження і створення робочих місць), підтримується формування політи-
ки соціально-економічного розвитку регіону, зростає виробництво со-
ціально значимої продукції, необхідної для вирішення проблем насе-
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лення й розвитку економіки, доходи регіональних і муніципальних 
бюджетів, залучаються додаткові фінансові ресурси, в тому числі іно-
земні інвестиції. Для банків та інших фінансово-кредитних установ, 
що діють у регіоні, входження до складу корпоративної структури має 
сенс для розширення кола клієнтів, які постійно обслуговуються, учас-
ті в розробці стратегії розвитку підприємств, що обслуговуються, уча-
сників корпорації, вибору пріоритетних напрямів вкладення фінансо-
вих ресурсів і підвищення свого іміджу. Місцеві органі влади відігра-
ють особливу роль у діяльності таких структур, якщо володіють вели-
ким пакетом акцій їх центральних компаній [4]. 

Зазначимо, що одержання максимального ефекту від діяльності 
регіональних корпоративних структур залежить від створення внутрі-
шньої ефективної системи управління. Більш складними є відносини 
регіональних влад і міжрегіональних корпоративних структур, оскіль-
ки на них впливає процес міжрегіональної інтеграції промислового й 
банківського капіталів, при якому через обмеженість фінансових ре-
сурсів регіональних банків зростає вплив центральних (міжрегіональ-
них) банків. У зв'язку з цим місцеві влади можуть негативно реагувати 
на формування в регіоні міжрегіональних корпоративних структур, 
незважаючи на їхній позитивний вплив на використання наявних ви-
робничих потужностей і рівень безробіття в регіоні. Додаткові про-
блеми створює незавершеність у регіонах України процесу приватиза-
ції, у результаті чого діяльність міжрегіональних корпоративних стру-
ктур суперечить інтересам місцевих претендентів на власність. Інтере-
си міжрегіональних корпоративних структур і регіонів можуть бути 
якоюсь мірою погоджені шляхом включення представників регіональ-
них органів влади до складу ради директорів центральної корпоратив-
ної компанії, їх особистої участі в діяльності цих структур. Компанії, 
що входять до складу корпоративних структур, існують практично у 
всіх регіонах України [5]. Для них важливе значення мають: територі-
альна близькість регіону до фінансових і виробничих центрів країни 
(відсутність зв'язку з центральними її районами може ставити регіон у 
розряд безперспективних); наявність перспективних природних ресур-
сів; характер галузевої спеціалізації регіону, етап місцевої законодав-
чої бази, особливо щодо пільг для підприємницької діяльності; адміні-
стративні економічні ризики; рівень професійної підготовки населен-
ня; ступінь зацікавленості місцевих органів влади у створенні корпо-
ративних структур; наявність у регіоні серйозних конкурентів.  

Отже, на нашу думку, розвиток корпоративних структур стримує 
дефіцит фінансових ресурсів у регіонах, відсутність стратегії розвитку, 
нерозвиненість в корпоративних структурах, недостатня прозорість 
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діяльності корпорацій, низький рівень ефективності центральної ком-
панії. Вплив корпоративних структур на економічний і соціальний 
розвиток України надзвичайно великий, оскільки він проявляється в 
підвищенні надійності фінансового стану підприємств, що входять до 
корпорації, забезпеченні доступу на фінансові ринки, зростанні інвес-
тиційних можливостей, обсягів виробництва й продуктивності праці, 
виробництва нової і високоякісної продукції.  

Але існують і серйозні проблеми, пов'язані з діяльністю корпора-
тивних структур, що можуть призвести до необоротних негативних 
наслідків. Основними проблемами є: погроза подальшої монополізації 
економіки; надмірний вплив великих корпоративних структур на орга-
ни влади, що призводить до злиття влади й капіталу; відтік капіталу з 
регіонів країни. Зосередження капіталу у великих центрах дає змогу 
активно розбудовувати тільки соціальну інфраструктуру цих терито-
рій. Нерівномірність як економічного, так і соціального розвитку в 
країні зростає, і наслідки її важко прогнозовані. Для успішного розви-
тку економіки держави (а також збереження її цілісності) необхідний 
наполегливий пошук шляхів вирішення таких проблем або хоча б зме-
ншення їхнього негативного впливу. 

Таким чином, створення реальних умов для сталого розвитку 
української економіки вирішальною мірою залежить від формування 
та успішної діяльності корпоративних структур як провідників 
промислової і науково-технологічної політики. В умовах постійного 
дефіциту державних фінансових ресурсів, що спрямовуються на 
підтримку і забезпечення науково-технологічної та інноваційної 
діяльності, перенесення центру тяжіння на внутрішні можливості кор-
поративних структур – це перспективний шлях піднесення та зростан-
ня інноваційної активності в усіх галузях економічної діяльності. 

В умовах зростаючої конкуренції на світових ринках і процесів 
глобалізації Україна не може залишатися відособленим господарством. 
Створення рівних умов доступу для капіталу ближнього і далекого 
зарубіжжя є запорукою здорового конкурентного середовища. Вхо-
дження найбільш сильних транснаціональних корпорацій принесе 
Україні більший економічний ефект, ніж штучне обмеження присут-
ності іноземного капіталу. Корпоративні структури, спираючись на 
державну підтримку, повинні враховувати сучасні світові тенденції. 
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КОРПОРАТИВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР  
ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 

 

Розкрито сутність поняття «корпоративний технологічний трансфер», визначено 
основні принципи технологічного менеджменту в умовах глобалізації економіки, зокре-
ма наукове прогнозування, очікування, економічна доцільність, адаптивність, конкурен-
тоспроможність, стратегічна гнучкість та ін. 

 

Раскрыта сущность понятия «корпоративный технологический трансфер», опре-
делены основные принципы технологического менеджмента в условиях глобализации 
экономики, в частности научное прогнозирование, ожидание, экономическая целесооб-
разность, адаптивность, конкурентоспособность, стратегическая гибкость и др. 

 

In the article essence of concept is exposed corporate technological transfer, basic  
principles of technological management are certain in the conditions of globalizstion of 
economy, in particular scientific prognostication, expectation, financial viability, adaptivity, 
competitiveness strategic flexibility et al. 

 

Ключові слова: корпоративний технологічний трансфер, принципи технологічного 
менеджменту, глобалізація економіки. 

 

Одним із значимих результатів останніх років у сфері інновацій-
них процесів є те, що у великих українських корпораціях починають 
формуватися системи створення, поширення і просування на ринок 
інноваційних продуктів і технологій – корпоративні інноваційні сис-
теми. 

Питання корпоративного технологічного трансферу знайшли своє 
відображення в роботах [1-7] та ін. Проте залишається багато прогалин 
щодо оптимізації процесів корпоративного трансферу технологій. 

Проблема формування ефективного механізму впровадження ін-
новацій становить особливий інтерес, оскільки її рішення, по-перше, 


