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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: єдності історичного та логічного, хронологічного у розкритті історичних
умов становлення корпоративних відносин у національній економіці; системноструктурного підходу до з'ясування організаційно-правових форм юридичних осіб,
яким є акціонерні товариства; статистичного - для з’ясування порівняльної
кількості

приватизованих

підприємств

в

Україні

в

період

оптимізації

корпоративних відносин.
Результати. Виявлено, що обов’язковою умовою ефективного розв’язання
проблем корпоративного соціально-економічного розвитку є остаточне формування
та подальше вдосконалення національної системи корпоративного сектора, в якій
мають бути репрезентовані права й інтереси всіх учасників корпоративних відносин
відповідно до їх внеску в діяльність акціонерних товариств.
Показано, що корпоративний сектор стає пріоритетним напрямом ринкових
реформ, а роль держави в цьому процесі полягає, насамперед, у створенні
сприятливих загальних умов для розвитку корпоративних відносин та подальшого
формування найбільш адекватних реаліям економіки України корпоративних
структур.
Визначено, що приватизація в постсоціалістичних країнах не була рівномірно
поступальним процесом зміни титулу власності підприємств з державного на
приватний або змішаний. Формування структури економіки, за критерієм форм
власності,

що

відповідає

вимогам

ринку,

здійснювалося

поетапно,

з

уповільненнями, відступами і коригуваннями первинних програмних спрямувань.
Новизна. Встановлено, що еволюція корпоративних відносин закінчилась
приватизаційними та корпоратизаційними процеси у національній економіці, що
здійснювались поетапно, з уповільненнями, відступами і коригуваннями первинних
програмних спрямувань, які суттєво вплинули на хід розвитку корпоративного
сектора.

Практична значущість. Запропоновано ряд заходів, які сприятимуть
удосконаленню

корпоративних

корпоративного

розвитку

відносин

вітчизняних

на

сучасному

акціонерних

етапі,

товариств

а

також

та

інших

корпоративних утворень на тривалу перспективу
Ключові слова: акціонерне товариство, акціонування, законодавчо-історичні
аспекти акціонування, корпоративні відносини, корпоратизація, приватизаційні
закони, приватизація.
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