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Науковий керівник проф. І.М. Гончаренко 
Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета і завдання. Мета – Дослідити особливості розвитку акціонерних 

товариств в Україні, виокремити основні етапи діяльності акціонерних товариств, 

закріпити знання щодо механізму функціонування акціонерного товариства,що містить 

органи його управління, зокрема загальні збори акціонерів, установчі збори акціонерів, 

ревізійну комісію, наглядову раду та виконавчий орган. Завдання –  Висвітлити роль 

акціонерних товариств в економіці, закріпити знання про правові  основи та етапи 

створення акціонерних товариств, розгляд перспектив розвитку акціонерних товариств 

в Україні. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є економічна 

поведінка в різних економічних умовах. Предметом дослідження є загальні та особливі 

елементи. 

Методи та засоби дослідження.Під час дослідження використано як 

загальнонаукові методи (історичний, системно-структурний, узагальнюючий), так і 

спеціальні джерелознавчі (евристичний, конкретно- пошуковий метод). 

Результати дослідження. Результати дослідження можуть стати основою для 

подальшої розробки теоретичних проблем, пов'язаних з формуванням та проявом 

економічної поведінки у різних економічних системах. 

В Україні стала потреба виникнення недержавного сектора економіки,через це  

постало питання вибору організаційної форми капіталу, яка б сприяла швидкому 

розвитку ринкових відносин. Акціонерні товариства набули значної популярності 

завдяки своїм позитивним рисам. До позитивних рис акціонерних товариств в Україні 

належать: Стабільна майнова база акціонерного товариства, оскільки на неї, як правило, 

не впливає вихід акціонера з акціонерного товариства;обмеженість ризику акціонера 

розміром сплачених за акції коштів, що сприяє залученню значної кількості учасників 

(акціонерів) та концентрації великих капіталів; легкість створення значного за 

розмірами капіталу; необов'язкова персональна участь акціонерів у діяльності 

акціонерного товариства, це допомагає залучати нових акціонерів і їх кошти;мають 

необмежений термін існування,в цей час період дії підприємства обмежений рамками 

життя засновників. 

Акціонерні товариства в економіці нашої держави відіграють важливу роль, 

адже саме цей вид господарських товариств створює найбільшу частку ВВП України. 

Для того щоб створити акціонерне товариство засновники мають провести 

закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та пройти державну 

реєстрацію акціонерного товариства. 

Після того,як акціонерне товариство засновано його акції підлягають 

розміщенню виключно серед його засновників шляхом приватного розміщення. 

Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва 

про реєстрацію першого випуску акцій. 

 Суть приватизації через акціонування підприємств та можливість отримання 

частки державної власності через власність в акціонерному товаристві за останні роки 

була суттєво девальвована через масові порушення прав власності. Звернуто увагу на 
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те, що цивілізований захист прав держави, як акціонера, також не гарантований. Це 

фактично призводить до кінцевої «тіньової приватизації» стратегічно важливих 

акціонерних товариств в яких держава залишала за собою корпоративні права.Вся 

діяльність товариства здійснюється на підставі виробничих, фінансових та інших 

планів. 

Календарний рік  товариства співпадає з Фінансовим роком. Товариство 

самостійно розпоряжається виготовленною продукцією,послугами, отриманим 

прибутком. Комерційна діяльність товариства проводиться на підставі договорів з 

замовниками та споживачами. Грошові надходження товариства використовуються на 

відшкодування витрат, сплату обов'язкових платежів і відрахувань. 

Акціонерні товариства виробляють близько 75% від загального обсягу 

промислової продукції і дають робочі місця більш ніж 65% працівників промислового 

персоналу України. 

На даний час, практично в усіх галузях економіки задіяна акціонерна форма 

капіталу. Найбільше акціонерних товариств припадає на промисловість (31,5% 

загальної кількості), оптову і роздрібну торгівлю (21,2%), дещо меншою є кількість 

акціонерних товариств у сфері операцій з нерухомістю (12,2%), у будівництві (10,5%), 

сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (8,8%), транспорті і у 

зв'язку (8,6%). 

Висновки: Отже,Акціонерні товариства в економіці нашої держави відіграють 

важливу роль, адже саме цей вид господарських товариств створює найбільшу частку 

ВВП країни. Основним чинником проблем, які склалися в управлінні акціонерними 

товариствами є недосконале законодавство, яке не дозволяє ефективно захищати права 

власності акціонерів та створити умови для розвитку в акціонерних товариствах 

системи корпоративного управління. Для покращення стану акціонерного сектора в 

Україні необхідно вирішити низку завдань, найголовніші з яких є: розробка заходів 

державного регулювання акціонерних відносин у контексті фіскальної, грошово-

кредитної та валютної політики,підвищення рівня законодавчої бази акціонування, 

зміцнення функціонування організованого ринку цінних паперів України шляхом 

розвитку об'єктів його інфраструктури та застосування сучасних 

технологій,підвищення інвестиційної привабливості акціонерних товариств для 

портфельних інвесторів, шляхом поглиблення інформаційної прозорості підприємств, 

ринкового визначення курсів акцій, оптимізації дивідендної політики. 

Ключові слова: акціонерне товариство,майнова база,державна реєстрація 

акціонерного товариства,дивідендна політика. 
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