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НЕФІНАНСОВІ КОРПОРАЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ТЕОРЕТИЧНІ 

ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки значну увагу потрібно 

приділяти нефінансовим корпораціям, які виступають могутнім засобом 

побудови ефективної фінансово-господарської системи держави. Перебуваючи 

в нерозривному зв’язку з різними сферами фінансової системи країни, 

фінансовий ринок здатен мобілізувати тимчасово вільні фінансові ресурси та 

ефективно перерозподілити їх. Таким чином, забезпечення ефективного 

функціонування нефінансових корпорацій на фінансовому ринку є однією з 

проблем, розв’язання якої дозволить вирішити низку соціальних і економічних 

проблем. 

Участь нефінансових корпорацій у процесах формування і використання 

заощаджень в економіці зумовлює особливу увагу науковців та практиків до 

питань їх діяльності на фінансовому ринку. 

Відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, 

затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 

р. № 96, інституційні одиниці резиденти групуються у п’ять секторів економіки 

[1]: фінансові корпорації; сектор загального державного управління; 

нефінансові корпорації; домашні господарства; некомерційні організації, що 

обслуговують домашні господарства.  

До сектору нефінансових корпорацій відносяться корпорації, основним 

видом діяльності яких є виробництво товарів чи надання нефінансових послуг, 

тобто це суб’єкти підприємницької діяльності реального сектору економіки. 

Нефінансові корпорації розподіляються на підсектори [2]: державні нефінансові 



корпорації (до яких належать корпорації та квазікорпорації); приватні 

нефінансові корпорації; нефінансові корпорації під іноземним контролем. 

Досвід країн із розвиненою ринковою економікою переконує, що 

найчисельніші та найактивніші інвестиції на фінансовому ринку спрямовані в 

сектор нефінансових корпорацій, а їхні ресурси здатні значно підвищити 

інвестиційний потенціал держави. Тоді як у Україні відсутність необхідних 

інвестицій у сектор нефінансових корпорацій виступає однією із перешкод 

стійкого довгострокового економічного зростання країни та підвищення рівня 

добробуту населення. Погіршення стану багатьох видів економічної діяльності, 

зокрема зношеності основних засобів, технічної та технологічної відсталості, 

низького рівня використання виробничих потужностей, відсутності або 

незначного рівня впровадження інновацій призводить до зниження 

конкурентоспроможності українських підприємств та послаблення 

конкурентних позицій вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. 

З проведеного дослідження виявлено, що значною проблемою 

залишається низький рівень дохідності пайових інструментів нефінансових 

корпорацій в Україні. Це свідчить про необхідність законодавчих змін стосовно 

дивідендної політики акціонерного товариства. 
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