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Таким образом, решение поставленных задач позволит ликвиди-
ровать имеющиеся на городском рынке недвижимости существенные 
диспропорции, тормозящие его дальнейшее развитие. Управление 
рынком недвижимости города и его отдельными параметрами является 
составной частью развития местного самоуправления на современном 
этапе. Создание эффективной системы мониторинга, опирающейся на 
поставленные задачи, может использоваться при дальнейшем форми-
ровании портфеля активов городской недвижимости. 
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АКЦІОНУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЯ  
 

Визначається багатозначний сенс акціонування в процесі приватизації в контексті 
основної мети і призначення. 
 

Постановка проблеми акціонування і приватизації у загальному 
виді та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями 
викликана тим, що становлення ринкової економіки в Україні вимагає 
створення адекватного ринкового середовища, формування ринкових 
структур та інститутів. Ринкові відносини реалізуються через біржі, 
інвестиційні фонди, комерційні банки, акціонерні товариства, аудитор-
ські фірми і тому подібне. В сфері виробництва все більш міцні позиції 
займають господарські організації, які опираються на приватну і коле-
ктивну власність. 
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Процес приватизації державної власності, перетворення найманих 
працівників державних підприємств у співвласників засобів виробниц-
тва супроводжується створенням акціонерних товариств відкритого 
типу. Як показує досвід, акціонерні підприємства – найбільш ефектив-
ний організаційний механізм в умовах ринку. Через них успішно ви-
рішуються такі економічні та соціальні задачі, як цілеспрямована мо-
білізація грошових і матеріальних ресурсів, що належать різним влас-
никам, у найбільш ефективні  сфери застосування капіталу; розподіл 
ризику підприємництва між багатьма учасниками товариства; мотива-
ція працівників у підвищенні продуктивності праці і дбайливому від-
ношенні до власності підприємства; отримання додаткових доходів 
багаточисельними тримачами акцій. 

Акціонування підприємств є однією з найбільш перспективних 
форм роздержавлення і приватизації в Україні. 

Як показує аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми, свій великий внесок здійснили 
відомі вчені В.П.Бабич, М.М.Єрмошенко, Г.В.Задорожний, П.Х.Куче-
рявенко [4-7]. Їх фундаментальні праці присвячені вивченню економі-
чних, організаційно-правових і соціальних аспектів цієї проблеми. 

Проте, виділяючи невирішені раніше частини загальної проблеми, 
слід зазначити, що для того, щоб усвідомлено вирішувати завдання, які 
виникають на шляху формування акціонерних товариств, потрібно 
добре знати організаційно-правові та економічні основи, на яких вони 
створюються, закономірності процесів організації і управління. Нині 
практичний досвід діяльності акціонерних товариств в Україні ще не-
достатній, тому неминуче доводиться звертатись до закордонної прак-
тики, де багато десятиліть опрацьовувались форми і методи управлін-
ня акціонерним капіталом.  

Отже, виходячи з актуальності, ступеню наукової розробки і не-
обхідності вирішення вказаних завдань, метою даного дослідження є: 
визначити сенс і мету акціонування підприємств України в процесі 
приватизації, а також дати цілісне уявлення про організаційно-правові 
та економічні основи створення і функціонування акціонерних това-
риств в умовах перехідної економіки. 

Таким чином, виклад основного матеріалу дослідження з обґрун-
туванням отриманих результатів розпочнемо з того, що розкриваючи 
цю тему, ми опирались на закони і нормативні акти України, а також 
на вітчизняний і закордонний досвід. 

Механізм акціонування власності створює умови для оновлення 
технічної бази промислових підприємств за рахунок акумулювання 
грошових коштів у виді акціонерного капіталу, сприяє стимулюванню 
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підприємницької активності працюючих через їх участь у викупі дер-
жавного майна, здійснює оздоровлюючий вплив на фінансову систему 
в цілому, прискорюючи становлення і розвиток ринку цінних паперів 
[1, с.3]. 

Під акціонуванням розуміють перетворення державного підпри-
ємства у відкрите акціонерне товариство. Акціонування має багатозна-
чний сенс, а саме:  

- представляє собою один із способів приватизації. У порівнянні 
з іншими – аукціонним, конкурсним, орендним – це найбільш розпо-
всюджений спосіб приватизації для переважної більшості середніх і 
крупних підприємств. Головна його позитивна якість полягає в тому, 
що він дозволяє в широких масштабах країни значно прискорити при-
ватизаційний процес при збереженні над ним контролю з боку держав-
них органів. Через акціонування вдається досягти необхідного балансу 
інтересів різних прошарків суспільства при здійсненні приватизації 
державної власності; 

- є початковою стадією приватизації. За формальною зміною 
організаційно-правової форми підприємства стоять глибинні процеси 
поступової зміни власника. Вже на цій стадії частина капіталу держави 
переходить у приватну власність членам трудового колективу. І хоч 
деякий час держава може залишатись власником якоїсь частки капіта-
лу підприємства, тим не менше створюване підприємство вже не дер-
жавне, але ще і не приватне; 

- створює реальні передумови для завершення стадії приватиза-
ції, коли остання частка акцій, що належить державі, надходить у від-
критий продаж. 

Головна мета акціонування, як і приватизації в цілому, – забезпе-
чити перехід країни до ефективної, соціально орієнтованої ринкової 
економіки [2, с.27]. 

Приватизація державних підприємств – складна соціальна, еко-
номічна і організаційно-правова проблема. З одного боку, потрібно 
передати колишню суспільну власність до рук справжніх господарів, 
людей працелюбних і підприємливих, а з іншого – неможливо допус-
тити збагачення так званої номенклатури, державних чиновників. Не-
обхідно створити справедливий доступ для отримання власності для 
кожної людини [2, с.27-28]. 

Приватизація та акціонування підприємств є серцевиною еконо-
мічної реформи, оскільки призводять до трансформації економічних і 
соціально-психологічних відносин між усіма учасниками виробничого 
процесу. Ця трансформація може бути успішно здійснена тільки в то-
му випадку, якщо мета приватизації та акціонування й способи її дося-
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гнення сприймаються суспільством, і суспільство активно приймає 
участь у цьому процесі. В протилежному випадку виникає спротив, 
гальмуючий хід реформи або викривляючий її цілі й методи [3]. 

Реформування виробництва на основі приватизації і акціонування 
підприємств не є простим та швидким і не завершується перерозподі-
лом власності. Можна виділити декілька першочергових етапів такого 
реформування:  

1) первісна приватизація і акціонування (“сертифікатна” і “гро-
шова” приватизація) завершаються формуванням акціонерних това-
риств, емісією акцій та їх реалізацією на первинному ринку; 

2) соціально-психологічна і ділова адаптація працівників підпри-
ємства і акціонерів до нових відносин власності; 

3) вихід на вторинний ринок акцій і формування цілісного акціо-
нерного механізму зростання і розвитку виробництва; 

4) утворення крупних акціонерних компаній і формування влас-
ного механізму позикових коштів. 

Отже, у висновках даного дослідження і перспективах подальших 
розвідок у цьому напрямку слід зазначити, що однією з головних цілей 
трансформації відносин власності і створення в процесі цієї трансфор-
мації широкого прошарку власників, якщо не головною метою, є під-
силення мотивації високоякісної продуктивності праці. Ця мета може 
біти досягнута лише за активної реакції учасників виробничого проце-
су на зміни, що відбуваються. 

Адаптація до акціонерної форми власності буде здійснюватись 
швидше й повніше, якщо працівники підприємства вірно розуміють і 
поділяють цілі акціонування. Однією з основних умов успішної адап-
тації виробничих колективів до нових відносин власності є впевненість 
працівників, що приватизація і акціонування дозволять поліпшити кін-
цеві результати виробництва. 

За своїми масштабами, темпами здійснення і соціально-
політичними цілями приватизація в Україні – явище унікальне, нічого 
подібного в світі не проводилось. Приватизація – це частина далеко 
прямуючих реформ, покликаних перебудувати і лібералізувати еконо-
міку нашої держави. 

Детальний аналіз досвіду здійснення приватизації різних країн 
свідчить, що в кожному конкретному випадку реалізуються пріоритет-
ні завдання, наприклад в Португалії приватизація була спрямована на 
ліквідацію заборгованості країни, в Англії гостро постала проблема 
збільшення дохідної частини державного бюджету [1, с.15] і т.д.. 

В Україні центральним завданням приватизації є збільшення ва-
лового національного продукту на основі підвищення ефективності ро- 
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боти приватизованих підприємств. 
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ПРИВАТИЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ 
 

Висвітлено сутність, функції, головний зміст, форми та методи приватизації через 
призму основних її цілей і завдань. 
 

Постановка проблеми приватизації в загальному виді та її зв’язок 
з важливими науковими та практичними завданнями викликані тим, 
що реформи відносин власності є важливим елементом переходу до 
ринкової економіки. Проте підходи до проведення вказаних вище ре-
форм, їх темпів і масштабів, а також альтернативи форм реорганізації 
державного сектору економіки можуть істотно відрізнятись. Не завжди 
сприятливий початковий досвід реформування форм власності, коли 
поставлене завдання гранично швидкого роздержавлення і приватиза-
ції більшості підприємств змусило частково переглянути не тільки 
роль держави, але і місце державного сектору в перехідній економіці. 

Отже, і нині проблема приватизації залишається гостро актуаль-
ною і нагальною в часі та просторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, показав, що потенційне протиріччя між 
функціями власності та контролю в корпоративних формах підприєм-
ництва призвело до серйозних конфліктів інтересів у більшості круп-


