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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ
В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Проведено інформаційно)роз'яснювальне обумовлення одного з
пріоритетних питань для фахових керівників сучасних акціонерних
підприємств України — фінансово)економічної суті управління кор)
пораціями в машинобудуванні. Розкрито на засадах використання
аналітичного, конкретизаційного та інших. методів фінансово)еконо)
мічну суть управління корпораціями в машинобудуванні на прикладі
ВІП. Виділено проблему дефіциту фінансових капіталів у корпораці)
ях ВІП, уточнено основні заходи з її подолання.
Had been done the information explain of the one of priority questions
for Ukranian joint)stock companies special managers — the financial and
economy meanings of controling mashinebuilding corporations. Had been
describеd on the base of using analyse, detail, etc. methods financial and
economy meanings of controling mashinebuilding corporations on the
example of EIP. Had been discused the problem of low financial capital in
EIP corporations; had been given the recommendation for it liquidation.

ВСТУП
Формування сучасних систем ме
неджменту для вітчизняних акціонер
них підприємств за видами економіч
ної діяльності держави, у т. ч. й кор
порацій в машинобудуванні, вимагає
чіткого усвідомлення фінансовоеко
номічної суті управління ними. Як
свідчать дані опитувань [15], одним з
пріоритетних питань для фахових ке
рівників акціонерних підприємств сьо
годення є саме встановлення фінансо
воекономічної суті управління кор
пораціями в машинобудуванні, що й
визначає актуальність теми роботи.
Тематиці фінансовоекономічної
суті управління акціонерними
підприємствами присвячені доробки
П. Голанюка, П. Давідова [2], Р. Каба
нова, А. Ануфрєва [6], В. Колосова [8],
О. Кузьміна, А. Мороза [9], М. Мака
ренка [11], ін. [1, 3—5, 7, 10, 12, 13]. У
доробках [1—13] автори висвітлюють
різні погляди на праці вітчизняних й
зарубіжних науковців й практиків про
фінансовоекономічну суть управлін
ня акціонерними підприємствами на
національних теренах, зарубіжні до
сягнення. Автори у доробках [1—13]
проводять аналіз здобутків, проблем,
перспектив досліджень за фінансово
економічною суттю управління акціо
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нерними підприємствами тощо. Про
те авторами доробок [1—13] не прове
дено інформаційнороз'яснювального
обумовлення фінансовоекономічної
суті управління корпораціями в маши
нобудуванні держави на прикладі кон
кретного профілю обумовленого авто
ром виду економічної діяльності краї
ни. Це ще раз підтверджує акту
альність теми роботи.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Інформаційнороз'яснювальне
обумовлення фінансовоекономічної
суті управління корпораціями в маши
нобудуванні держави (на прикладі
верстатоінструментальної промисло
вості (ВІП). Для досягнення мети ав
тору необхідно: обгрунтувати за допо
могою статистики актуальність розг
ляду фінансовоекономічної суті уп
равління корпораціями в машинобуду
ванні держави на прикладі ВІП; про
аналізувати і розкрити сутність корпо
ративного сектору в машинобудуванні
держави, терміна "корпорація ВІП", її
характерні основні ознаки; узагальни
ти характерні основні ознаки корпо
рацій ВІП, виділити переваги і недо
ліки їх використання; навести фінан
совоекономічну суть управління кор
пораціями ВІП; виділити і обумовити

проблему дефіциту фінансових капі
талів для забезпечення задоволення
різних цілей виробничогосподарської
діяльності корпорацій ВІП, уточнити
основні заходи з її подолання. У ро
боті авторами використано аналітич
ний, конкретизаційний, ідеалізацій
ний, гіпотетичний, узагальнюючий ме
тоди для інформаційнороз'яснюваль
ного розкриття інформаційних базо
вих даних за темою роботи.
РЕЗУЛЬТАТИ
У 2007 р. Україна посіла 15ту по
зицію в світовому рейтингу за проду
куванням товарів ВІП. Загалом това
ри ВІП генерують 155ть підприємств
[15], з яких 60% є представниками кор
поративного (акціонерного) бізнесу, а
40% — відповідно іншої форми при
ватної власності. З наведеної автором
репрезентаційної вибірки представ
ників акціонерного бізнесу у ВІП, 75%
посідають саме корпорації. При цьо
му 85% вітчизняних корпорацій ВІП
відомі товарами за теренами держави.
Як свідчать результати аналізу авто
ром статистики, фактично суміжні за
видами товарів, формою власності та
видом організування корпорації ВІП
на сьогодні випускають щорічно в се
редньому: 40 тис. од. металорізальних
верстатів, 10,2 тис. од. металооброб
лювального, 5,2 тис. од. ковальсько
пресового, 2,2 тис. од. ливарного, 16,6
тис. од. газоелектрозварювального,
16,5 тис. од. деревообробного устатку
вання, 50,8 тис. од. спеціального руч
ного і пневматичного інструменту, 60,4
тис. од. виробничопобутового інстру
менту та пристосувань [15]. Це у 25,5
раза менше від виробничого потенціа
лу корпорацій ВІП. Вірність визначе
ного автором підтверджується дина
мікою виробництва товарів корпора
ціями ВІП, поданою у табл. 1.
Як видно з табл. 1, проходить що
річне падіння об'ємів випуску товарів
корпораціями ВІП в середньому на 2,8
тис. од. Загалом по акціонерному сек
тору проходить щорічне падіння
об'ємів випуску товарів в середньому
на 9,9 тис. од. Обумовлене автором є
негативною тенденцією, яка загрожує
фінансовій деструкції ВІП в машино
будуванні з відповідними наслідками
для всіх ін. видів економічної діяль
ності держави. Вона зменшує роль і
значення участі корпорацій у розвит
ку ВІП. Це, у свою чергу, веде до част
кового неврахування, а інколи й по
вного нівелювання фінансовоеконо
мічної суті управління корпораціями
в машинобудуванні, в т.ч. у ВІП. Ос
таннє є суттєвою і актуальною пробле
мою для національних терен й потре
бує оперативного розв'язання, зокре
ма шляхом проведення інформаційно
роз'яснювального обумовлення фі
нансовоекономічної суті управління
корпораціями в машинобудуванні на
прикладі ВІП.
Забезпечити інформаційнороз'яс
нювальне обумовлення теми роботи
автору допоможуть наступні кроки.
Поперше, розкриття сутності корпо
ративного сектору в машинобудуванні
держави. Корпоративний сектор в ма
шинобудуванні держави репрезенто
ваний спектром акціонерних підпри
ємств різних профілів, зокрема й вер
статоінструментального. Це метод
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Таблиця 1. Середні сумарні щорічні об'єми генерування товарів акціонерними
підприємствами ВІП України у 2002—2007 рр. за основними видами, тис. од.
[14—17]
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɨɜɚɪɿɜ

Ɋɨɤɢ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ1,
(ɧɟ ɦɟɧɲɟ)

ʋɩ/ɩ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

255-175

105,7
16,9
5,6
4,0
3,2
8
7,7
19,8
24
8,4
3,4
4,7

100,2
16,4
4,9
3,9
2,7
7,5
7,1
19,4
22,9
7,7
3,1
4,6

96,3
16,3
4,5
3,4
1,9
7,2
7,1
19,2
22,9
7,3
2,6
3,9

91,6
15,6
4,3
2,6
1,6
6,7
6,4
18,5
22,6
6,9
2,6
3,8

87,5
14,8
3,9
2,2
1,4
6,3
6,2
18,3
22,0
6,8
2,6
3

83,9
14,4
3,7
1,9
0,8
6
5,9
18,3
21,7
6,5
2,2
2,5

2.
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
223-150
ɦɟɬɚɥɨɪɿɡɚɥɶɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ
ɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ
ɤɨɜɚɥɶɫɶɤɨ-ɩɪɟɫɨɜɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɥɢɜɚɪɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɝɚɡɨɟɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɭɱɧɢɣ ɿ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɞɟɪɟɜɨɪɿɡɚɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨ-ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
3.
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿʀ
185-132
ɦɟɬɚɥɨɪɿɡɚɥɶɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ
ɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ
ɤɨɜɚɥɶɫɶɤɨ-ɩɪɟɫɨɜɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɥɢɜɚɪɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɝɚɡɨɟɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɭɱɧɢɣ ɿ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɞɟɪɟɜɨɪɿɡɚɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨ-ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ȼɫɶɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ2
663-457
ɋɭɦɚɪɧɨ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ3
825-515

52,9
9,2
3,3
2,4
1,3
3,8
3,8
8,9
10,6
4,6
2,4
2,6
35,4
5
2,4
2,2
2,6
2,6
1,9
5,7
6,7
2,8
1,3
2,2
194
263,9

48,9
8,6
3,1
1,8
1,3
3,4
3,8
8,4
10,2
4,0
2,1
2,2
30,5
4,5
1,7
1,6
1,7
2,4
1,7
5,3
6,2
2,4
1,3
1,7
179,6
239,2

44,8
8,4
2,6
1,6
0,8
3,0
3,3
8,4
9,7
3,7
1,7
1,6
25,2
4,1
1,3
0,9
0,9
1,9
1,4
4,8
5,9
1,9
0,7
1,4
166,3
217,9

41,9
7,8
2,4
1,6
0,6
3,0
2,9
8,1
9,3
3,4
1,2
1,6
22,5
3,7
1,1
0,6
0,5
1,8
1,4
4,6
5,7
1,7
0,5
0,9
156
200,2

37,3
7,2
1,7
1,2
0,3
2,6
2,8
7,7
9,1
2,7
0,9
1,1
20,8
3,6
0,9
0,5
0,2
1,5
1,4
4,6
5,4
1,6
0,5
0,6
145,6
182,6

34,2
6
1,5
0,8
0,3
2,5
2,4
7,6
8,8
2,5
0,7
1,1
19,4
3,4
0,7
0,4
0,2
1,3
1,3
4,4
5,3
1,5
0,4
0,5
137,5
171,4

1.
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ
ɦɟɬɚɥɨɪɿɡɚɥɶɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ
ɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ
ɤɨɜɚɥɶɫɶɤɨ-ɩɪɟɫɨɜɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɥɢɜɚɪɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɝɚɡɨɟɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɭɱɧɢɣ ɿ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɞɟɪɟɜɨɪɿɡɚɥɶɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨ-ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ

організування функціонування і роз
витку профілів виду економічної
діяльності промислового сектору на
родногосподарського комплексу дер
жави, що має специфічну фінансово
економічну структуру. Структура де
термінується відповідною формою й
змістом. Специфіка форми визна
чається способом управлінської інтег
рації фінансових капіталів на тери
торії держави. Її результатом є ство
рення акціонерних підприємств різних
видів організування їх виробничогос
подарської діяльності (консорціумів,
корпорацій, ін.). Специфіка змісту
формується економічною стороною
менеджменту акціонерними відноси
нами у процесі виробничогосподарсь
кої діяльності конкретних підпри
ємств, наприклад корпорацій ВІП.
Сутність економічної сторони менед
жменту акціонерними відносинами ге
нерується на базі мети інтеграції
фінансових капіталів. Останні створю
ють статутні фонди корпорацій ВІП.
Мета інтеграції фінансових капіталів
вичленовується на грунті спільних ви

робничосоціальних інтересів акціо
нерів. Саме вони є фундаментом кре
ації вимог до стратегічного управлін
ня виробничогосподарською діяльн
істю, корпоративної політики, ін.
підприємств, у т.ч. й її фінансового ас
пекту. Вимоги блоку стратегічного
управління є базою для проведення
тактичного фахового керування фі
нансовими сферами на підприємствах.
Отже, участь у корпораціях ВІП є еле
ментом економічних відносин в дер
жаві.
Подруге, розкриття сутності тер
міна "корпорація ВІП". У загальному
значенні обумовленим терміном мож
на назвати перелік назв статутних
підприємств, об'єднань тощо, що ство
рюються з метою захисту будьяких
привілеїв учасників акціонерних
відносин в ВІП. У вузькому тлумаченні
обумовленим терміном доцільно іден
тифікувати оптимальну форму орган
ізації фінансових капіталів в єдиний,
тобто статутний, для забезпечення ве
ликомасштабного виробництва акціо
нерним товариством ВІП. При цьому

______________________________________________
1
World Journal of Economy and Controling. The main Annual Reports. — 2007. — №10.
— P. 208.
2
Дана величина не враховує внесок групи "інші (холдинги тощо)" через їх невелику
кількість і значущість у виробництві за даним профілем машинобудування.
3
Врахована участь у виробництві товарів ВІП неакціонерних підприємств.
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спектр запропонованих варіантів ди
феніцій терміна буде правильним, а
тлумачення диференціюватимуться
лише за глибиною, видом шкіл тощо.
Отже, під дифеніцією терміна "корпо
рація ВІП" автор пропонує вважати
нижчеоголошену. Це різновид форми
фінансової організації функціонуван
ня і розвитку акціонерного підприєм
ства верстатоінструментального про
філю в машинобудуванні держави, що
характеризується:
— способом повної, всесторон
ньої управлінської інтеграції фінансо
вих капіталів статутних фондів окре
мих акціонерних товариств, які сфор
мовані за рахунок індивідуальних
представників суспільства на тери
торії держави у нову юридичну особу
— корпорації;
— обов'язково укрупненими ста
тутними фондами, тобто фінансовими
капіталами, що слугують основою
створення, функціонування й розвит
ку корпорацій;
— чітким, повним завершенням
відокремлення фінансових капіталів
акціонерів від функцій менеджменту
виробничогосподарською діяльністю
корпорацій;
— обов'язковим наступним деле
гуванням акціонерами управлінських
повноважень за функціями менедж
менту виробничогосподарською
діяльністю корпорацій, у т.ч. й її
фінансовим аспектом, представникам
фахового керівництва.
Потретє, розкриття характерних
рис корпорацій ВІП. Результати ана
лізу доробок [1—13] дозволяють зап
ропонувати автору характерні основні
ознаки корпорацій ВІП: сумісність
інтересів, зокрема фінансовоеконом
ічних, у підприємств ВІП, машинобу
дування й держави; отримання затре
буваного рівня рентабельності, що не
обхідний для прискореного організа
ційнокадрового, фінансового, інвес
тиційного, технологічноінноваційно
го, ін. росту, розширення обсягів ви
робництва, підвищення якості товарів
підприємств; функціонування і розви
ток підприємств в ринкових відноси
нах, за яких фінансові капітали пост
ійно конкурують; стратегічна влада, в
т.ч. й за фінансовим аспектом вироб
ничогосподарської діяльності під
приємств, належить акціонерам; фун
кціональна влада, у т.ч. й за фінансо
вим аспектом виробничогосподар
ської діяльності підприємств, нале
жить кваліфікованим кадрам, зокрема
фаховим керівникам; стимулом до
участі у підприємствах стають потре
би, відтак діаметрально протилежні
особистій наживі виробничосоціальні
інтереси акціонерів, зокрема фінансо
воекономічні тощо.
Почетверте, узагальнення харак
терних основних ознак корпорацій ВІП.
Узагальнюючи, автор пропонує звести
характерні основні ознаки корпорацій
ВІП до "золотої диференційної десятки":
відокремлення фінансових капіталів ста
тутних фондів від управління виробни
чогосподарською діяльністю підпри
ємств; обмеження фінансової відпові
дальності акціонерів підприємств; здат
ності укладання договорів та володіння
фінансовими ресурсами виробничогос
подарської діяльності підприємств; фун
кціональна можливість передання права
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власності на фінансовий капітал під
приємств; укрупнене об'єднання фінан
сових капіталів підприємств; обмеження
економічного ризику для окремих акці
онерів підприємств; поєднання різних
економічних можливостей акціонерів
підприємств; жорстке відокремлення
фінансових капіталів підприємств й їх
акціонерів; обмеження можливостей ви
лучення фінансових капіталів акціонера
ми підприємств; вільне передавання
фінансових капіталів акціонерами під
приємств.
Поп'яте, виділення переваг вико
ристання корпорацій у ВІП. Основни
ми перевагами використання корпо
рацій у ВІП автор пропонує вважати:
можливість концентрації достатньої
кількості відповідної якості виробни
чогосподарських ресурсів, зокрема
фінансових, кадрових, що необхідні
для закріплення прогресивного еконо
мічного зростання, збільшення інвес
тицій у науковотехнічний розвиток
підприємств; можливість встановлен
ня логічної і чіткої взаємодії фінансо
вих, промислових та інтелектуальних
виробничогосподарських ресурсів
підприємств; можливість формування
результативних механізмів само
фінансування, нарощення інновацій
ноінвестиційних виробничогоспо
дарських ресурсів для забезпечення
безперервних високоефективних ви
робництв на підприємствах; мож
ливість постійного підвищення соц
іальноекономічної стабільності акці
онерів; можливість покращення кре
дитного обслуговування структурних
одиниць, які входять до складу
підприємств; можливість здобуття до
даткових стратегічних пріоритетів в
реалізації науковотехнічних розро
бок підприємствами; можливість ство
рення функціонально результативних
технологічних схем забезпечення еко
номічного виробництва, результатив
ного стратегічного й тактичного уп
равління фінансовим ресурсом вироб
ничогосподарської діяльності під
приємств тощо.
Пошосте, виділення недоліків ви
користання корпорацій у ВІП. Основни
ми недоліками використання корпо
рацій у ВІП автор пропонує вважати:
зловживання капіталами підприємств,
тенденції до відокремлення фінансових
капіталів від контролю на підприєм
ствах; дефіцит фінансових капіталів для
забезпечення задоволення різних цілей
виробничогосподарської діяльності
підприємств; бюрократія, великі фінан
сові видатки при формації підприємств;
недосконалість економічного механізму
у підприємств; атрофія механізмів ціно
утворення на підприємствах; відсутність
ринково адекватних механізмів мотиву
вання кадрів, особливо щодо здійснен
ня економії виробничогосподарський
ресурсів, у т.ч. й фінансових на під
приємствах; недостатня гнучкість ор
ганізаційних структур, фактична від
сутність науковоосвітньої підготовки
фахових керівників з питань фінансово
го аспекту виробничогосподарської
діяльності та в цілому для підприємств;
багаторівневість механізму прийняття
управлінських рішень фаховими керів
никами за питаннями, зокрема фінансо
вого аспекту виробничогосподарської
діяльності підприємств; відсутність
фінансового аспекту та корпоративної
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політики загалом у підприємств тощо.
Результати розкриття сутності
корпоративного сектору в машинобу
дуванні, терміна "корпорація ВІП", ха
рактерних основних ознак "золотої
диференційної десятки", головних пе
реваг і недоліків їх використання доз
воляють провести автору інформацій
нороз'яснювальне обумовлення теми
роботи. Фінансовоекономічну суть
управління корпораціями ВІП можна
пояснити через основу природи їх за
родження і розвитку. Основа приро
ди зародження і розвитку корпорацій
ВІП має фінансовий характер. Це кон
центрація й централізація в першу чер
гу фінансового капіталу у всіх його
формах. Так, за ринкових відносин у
державі відбувається розширене еко
номічне відтворення фінансових капі
талів шляхом їх накопичення індивіду
альними представниками суспільства.
При цьому висунемо наступну гіпоте
зу. У державі з ринковими відносина
ми, що забезпечують вільну конкурен
цію, будьякого індивідуального пред
ставника суспільства, носія окремого
фінансового капіталу будемо вважати
акціонером корпорації ВІП. Це дозво
лить індивідуальному представнику
суспільства, носію окремого фінансо
вого капіталу, перетворити його час
тину у функціонуючий. Актуальність
і змістовність такого виду операції для
індивідуального представника сусп
ільства зумовлена фактом. Беручи
фінансову участь у статутному фонді,
індивідуальний представник суспіль
ства, ймовірнісно, зможе повноцінно
задовольнити потреби за рахунок
участі у результатах виробничогос
подарської діяльності корпорації ВІП.
Розмір частини фінансового капіталу
індивідуального представника сусп
ільства, що буде перетворена у долю
статутного фонду корпорації ВІП, де
термінуватиметься наступним чином.
Він є необхідною частиною, яка, на
думку індивідуального представника
суспільства, буде достатньою для за
безпечення повноцінного задоволення
потреб за рахунок участі у результа
тах виробничогосподарської діяль
ності корпорації ВІП. Крім того, за
умови результативної виробничогос
подарської діяльності корпорації ВІП
перетворення індивідуального пред
ставника суспільства у акціонера доз
волить одержувати систематичний
приріст частини його фінансового ка
піталу, що вкладена у підприємство.
Отже, систематично зростатиме й за
гальна величина фінансового капіталу
індивідуального представника сус
пільства на величину доходу від від
сотків за участь у статутному фонді
корпорації ВІП. Останні він зможе ви
користати на максимізацію рівня задо
волення потреб, делімітацію крайньої
межі накопичення фінансового капі
талу, її систематичного розширення
тощо. Одержувана величина доходу
від відсотків за участь у статутному
фонді корпорації ВІП буде постійним
стимулятором мотиву її продовження,
нарощення фінансової величини.
Великі фінансові капітали, що аку
мульовані за рахунок участі індивіду
альних представників суспільства у
статутних фондах корпорацій ВІП,
постійно конкурують на засадах рин
кових відносин. Тобто індивідуальні

представники суспільства мають чіткі
виробничосоціальні інтереси щодо
розподілу всіх наявних фінансових
капіталів, що існують на верстатоінст
рументальних сегментах ринків маши
нобудування держави. Цей фактор є
однією з причин монополізації корпо
раціями верстатоінструментальних
сегментів ринків машинобудування
держави. Результатом фахового кері
вництва фінансовими капіталами
адекватно до вимог блоку стратегічно
го управління корпораціями ВІП є
формування підприємств вищого уп
равлінського порядку. Внесок у при
скорення їх якісного розвитку безпо
середньо вносить й конкурентне кор
поративне середовище виробничо
господарської діяльності підприємств.
Отже, акумулювання фінансових ка
піталів індивідуальних представників
суспільства у ВІП через корпорацію
посередника є найбільш вдалим варі
антом еволюціонування шляху кон
центрації виробництва підприємства
ми. Централізація фінансових капі
талів індивідуальних представників
суспільства у ВІП через корпорацію є
революційним шляхом концентрації
виробництва підприємствами. Інакше
це можна пояснити так. Через викори
стання обумовленого автором спосо
бу управлінської інтеграції фінансо
вих капіталів статутних фондів окре
мих акціонерних товариств, які сфор
мовані за рахунок індивідуальних
представників суспільства, відбуваєть
ся їх об'єднання у гіпердинамічний ак
ціонернопромисловий капітал. В ре
зультаті він буде скерований на роз
виток корпорацій ВІП. Продукти фун
кціонування й розвитку корпорацій
ВІП забезпечать реанімацію, зокрема
фінансову, інших сфер машинобуду
вання, видів економічної діяльності,
що технічно залежать від нього, сусп
ільства держави загалом, і навпаки.
Саме таким є процес концентрації й
централізації в першу чергу фінансо
вого капіталу у всіх його формах на
підприємствах, це фінансова основа
природа зародження і розвитку кор
порацій ВІП. При цьому корпорацію
ВІП варто вважати посередником в
цьому процесі. Тобто необхідно здійс
нювати фахове керування фінансови
ми капіталами індивідуальних пред
ставників суспільства, що об'єднані у
укрупнені статутні фонди корпорацій
ВІП, до вимог блоку стратегічного уп
равління підприємствами. Останні
продиктовані виробничосоціальними
інтересами корпорацій ВІП, які сфор
мовані на грунті результатів інтеграції
тотожних потреб індивідуальних
представників суспільства, тощо. Обу
мовлене авторами в даному абзаці і
визначає загальну фінансовоеконом
ічну суть управління корпораціями
ВІП.
У більшості випадків основною
причиною формування корпорацій
ВІП автор пропонує вважати виключ
но фінансову. Підтвердити прави
льність пропозиції автор може через
основні факти. Перший, корпорації
ВІП формуються з метою досягнення
достатнього розміру коштів для аван
сування виробничогосподарської
діяльності підприємств. Другий — од
нією з вимог блоку стратегічного уп
равління корпораціями ВІП є отри
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мання переваг у конкуренції на заса
дах ринкових відносин, відтак підви
щення рівня прибутковості та рента
бельності тощо. Третій у 78% випадків
світової практики [2, 6, 8, 13, 15—17]
формування корпорацій ВІП відбу
вається наступним чином. Здебільшо
го через приєднання і злиття як ос
новні способи управлінської інтеграції
фінансових капіталів статутних
фондів окремих акціонерних това
риств, які сформовані за рахунок інди
відуальних представників суспільства
тощо. Взаємоінтеграція пропонованих
авторами фактів генерує фінансову
причину формування корпорацій ВІП.
Отже, фінансова причина є однією з
безпосередніх складових фундаменту
формування корпорацій ВІП. Іншими
словами, вона є одним з елементів,
котрий доповнює і формує фактичну
основу фінансовоекономічної суті
управління корпораціями ВІП.
Особливу уваг автор рекомендує
звернути на проблему дефіциту фінан
сових капіталів для забезпечення за
доволення різних цілей виробничо
господарської діяльності корпорацій
ВІП, оскільки остання здійснює нега
тивний вплив на їх функціонування й
розвиток. Автор пропонує наступні
основні заходи з подолання дефіциту
фінансових капіталів для забезпечен
ня задоволення різних цілей виробни
чогосподарської діяльності корпо
рацій ВІП, котрі доцільно використо
вувати у комплексі:
— повне переведення всіх об'єктів
соціальної інфраструктури підпри
ємств на самостійні баланси;
— повна реструктуризація наяв
ної дебіторської і кредиторської за
боргованостей підприємств;
— оптимізація тарифних ставок
імпортного мита на товари першої не
обхідності (виробничого процесу) для
підприємств, генерування яких відсутнє
або надзвичайно низької якості у дер
жаві;
— урядова підтримка забезпечен
ня необхідними фінансовими капіта
лами основних високо конкурентосп
роможних підприємств (оптимізація
умов кредитування й інвестування,
страхування акціонерними комерцій
ними банками, фондами, компаніями
тощо);
— стимулювання активного фор
мування і використання інновацій в
управлінні виробничогосподарською
діяльністю, зокрема її фінансовим ас
пектом на підприємствах;
— формування адекватної корпо
ративної політики за фінансовим та ін.
аспектами, підаспектами на підприєм
ствах;
— удосконалення підсистеми опо
даткування підприємств тощо.
Акумульовані фінансові капітали
внаслідок усунення проблеми дефіци
ту фінансових капіталів автор пропо
нує скерувати, наприклад, на: цілі за
безпечення оптимальної капіталізації
інвестування технологічної й економ
ічної модернізації підприємств; покра
щення управління фінансовими ресур
сами виробничогосподарської діяль
ності підприємств за ринкових відно
син у державі тощо. Це дозволить си
стематично нарощувати прибут
ковість і дохідність корпорацій ВІП,
повноцінно задовольнити виробничо
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соціальні інтереси акціонерів за раху
нок результатів функціонування і роз
витку останніх, розширити розміри їх
статутних фондів та ін.
ВИСНОВКИ
Результати аналізу доробок [1—
17] і власних пропозицій автора за те
мою роботи дозволяє зробити основні
висновки:
— в державі проходить щорічне
падіння об'ємів випуску товарів кор
пораціями ВІП. Обумовлене авторами
є негативною тенденцією, яка загро
жує фінансовій деструкції ВІП в ма
шинобудуванні з відповідними на
слідками для всіх ін. видів економічної
діяльності держави. Вона зменшує
роль і значення участі корпорацій у
розвитку ВІП. Це у свою чергу веде до
часткового не врахування, а інколи й
повного нівелювання фінансовоеко
номічної суті управління корпорація
ми в машинобудуванні, в т.ч. у ВІП.
Останнє є суттєвою і актуальною про
блемою для національних терен й по
требує оперативного розв'язання;
— участь у корпораціях ВІП є еле
ментом економічних відносин в державі;
— корпорація ВІП є різновидом
форми фінансової організації функціо
нування і розвитку акціонерного
підприємства верстатоінструменталь
ного профілю в машинобудуванні дер
жави, що характеризується: способом
повної, всесторонньої управлінської
інтеграції фінансових капіталів статут
них фондів окремих акціонерних това
риств, які сформовані за рахунок інди
відуальних представників суспільства на
території держави у нову юридичну осо
бу — корпорації; обов'язково укрупне
ними статутними фондами, тобто
фінансовими капіталами, що слугують
основою створення, функціонування й
розвитку корпорацій; чітким, повномі
рним завершенням відокремлення
фінансових капіталів акціонерів від
функцій менеджменту виробничогос
подарською діяльністю корпорацій;
обов'язковим наступним делегуванням
акціонерами управлінських повнова
жень за функціями менеджменту вироб
ничогосподарською діяльністю корпо
рацій, у т.ч. й її фінансовим аспектом,
представникам фахового керівництва;
— участь індивідуальних пред
ставників суспільства у статутних
фондах корпорацій ВІП забезпечить
систематичне зростання загальної ве
личини фінансового капіталу;
— акумулювання фінансових капі
талів індивідуальних представників сус
пільства у ВІП через корпораціюпосе
редника є найбільш вдалим варіантом
еволюціонування на шляху кон
центрації виробництва підприємствами;
— фінансова причина є однією з
безпосередніх складових фундаменту
формування корпорацій ВІП;
— особливої уваги вимагає про
блема дефіциту фінансових капіталів
у корпорацій ВІП. Її усунення дозво
лить систематично нарощувати при
бутковість і дохідність корпорацій
ВІП, повноцінно задовольнити вироб
ничосоціальні інтереси акціонерів за
рахунок результатів функціонування
і розвитку останніх, розширити розм
іри їх статутних фондів тощо.
Перспективи подальших дослі
джень повинні стосуватись, наприк

лад, розроблення механізмів для роз
в'язання проблеми дефіциту фінансо
вих капіталів для забезпечення задо
волення різних цілей виробничогос
подарської діяльності корпорацій ВІП
тощо.
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