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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНIСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Економtки укрАiни

Аноmацiя
В azpapH ому ceKmopi н ацiонапьн oi еконолt.iкu сп ос m epi zаюп ься п осdнання

процесiв конкуренцii пла верmuкФlьноi iнmеzрацiйноi взаемоdii, ulо обумовлено
в основно,му piBHe,,tt забезпеченосmi земельнtсмu, фiнансовuмu, пlруdоrлlлlч,
пехнiко-mехнолоziчнлl-мч pecypccLNlu. Толlу проблемаmuка ))doL,KollaJletlrlrl
корпораmuвноzо управ"пiння як оdноzо з факmорiв пiОвtttцаttttя
конкуренmоспромо)!сносmi суб'екmiв корпораmuвноео muпу с rldtticKl,]
aкmyaJlbчux в економiчнiй mеорil' i пракmuцi zоспоdарювання. Розzttянуtпо
законоdавче забезпечення mа mракmування корпораmчвноzо управлiння в
YKpai:Hi. Вчокремлено mракmування Kam.ezopii корпораmuвноzо управлiння на
Meza-, макро-, мезо-, lttiкрорiвнях ре2улювання сферu корпораmuвноzо
управлiння в azpapHoмy ceKmopi eKoHoMiKtt. Запропоновано пidхid do
сmрукmурування корпораmuвноzо секmора аzрарноi сферtt еконол,tiкч YKpai|Hu.

[ослid:жено ocHoBHi еле,ценmu корпоралпuвноео секmора mа вuокре,млено
найбiльut конRуренmоспролtо,лкнi. Охаракmерчзовано сучаснчй сmан i вплuв
кор п ора m uв н oz о у п равл i н ня н а кон ку ре н п ос п ролt ож н i с m ь аlрар н о? о се кm ора
еконо"цiкu YKpaiHu,

Вступ
У сучасних умовах розвитку глобалiзацiйних процесiв у свiтовiй i

нацiональнiй економiцi УкраiЪи зростае роль корпоративного управлiння, яке
е ключовим напрямом пiдвищеняя конкурентоспроможностi. Особливе
значення корпоративне управлiння мас дJIя конкурентоспроможностi
аграрного сектора економiки УкраiЪи, що частково формують аграрнi
пiдприемства корпоративного тиtry. У цьому вбачаеться акryальнiсть
корпоративного управлiння у пiдвищеннi рiвня конкурентоспроможностi
аграрного сектора } чiлому. Разом iз цим питання впливу корпоративного
управлiння на конкурентоспроможнiсть суб'ектiв господарювання сектора
економiки залишаеться недостатньо досл iдженим.

Удосконалення корпоративного управлiння виступае однiею з ключових
умов якiсних змiн в аграрному ceKTopi економiки УкраiЪи, спрямованих на
пiдвищення його конкурентоспроможностi, Корпоративне управлiння, що
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забезпечуе належний об'сктивний захист iHTepeciB власникiв. управлiнчiв.
партнерiв аграрних пiдприсмств, стае одним iз вирiшшrьних факторiв
стабiльЕого функцiонування як окремих пiдприемств, так i аграрного сектора
економiки у чiлому. Корпоративне управлiння сприяс пiдвищенню
ефективностi дiяльностi пiдприемства та розширенню можJIивостей iхнього
достуrry, до джерел зовнiшнього фiнансування, а отже, е однi€ю з обов'язкових
умов пiдвишення конкурентоспроможностi.

Роздiл 1. Теоретичнi основи корпоративного
управлiння у нацiональнiй економiцi

Вiдомо, що основним спонукапьним мотивом виникнення корпоративного

управлiння € необхiднiсть вiдмежування функцiй володiння власнiстю вiд
безпосереднього управлiння нею. унаслiдок чого на пiдприемствi
корпоративного типу створюеться система корпоративного управлiння -
сукупнiсть органiв управлiнtul дiяльнiстю пiдприсмства з урахуванням
дотримання iHTepeciB ycix зацiкавлених cTopiH (внутрiшнiх i зовнiшнiх
стейкхолдерiв). Вiдповiднiсть пiдприемства принципам i стандартам
корпоративного управлiння пiдвиш{ус piBeнb Його iнвестицiйноi
привабливостi. що у результатi може призвести до зростання рiвня
конкурентоспроможностi пiдприемства.

Якiсна система корпоративного управлiння виступае умовою формування,
пiдтримки та розвитку конкурентоспроможностi суб'ектiв корпорirтивного
типу, вiдкривае iM доступ на cBiToBi ринки капiтzrлу, а також, iз погляду
дiловоi етики, закрiплюе соцiальнi зобов'язання перед суспiльством, тобто дас
змоry сформувати соцiальну корпоративну вiдповiдаllьнiсть вiтчизняних
корпоративних товариств.

Згiдно з неокласичним пiдходом. конкурентоспроможнiсть гапузi, пiдгапузi,
сектора визначатиметься конкурентоспроможнiстю Його складових елементiв,
оскiльки гrrлузь - це сукупнiсть органiзацiйно однакових пiдприемств, якi
виробляють iдентичну продукцiю i конкурують на ocHoBi цiни.

lнстиryчiональний пiдхiд. KpiM внутрiшньоf складовоi, враховус зовнiшнс
середовище гапузi та ii елементiв. Гапузь розглядаеться як щось бiльше, нiж
сукупнiсть незалежних пiдприсмств. а KoHKypeHTHi вiдносини - щось бiльше,
нiж цiнова конкуренцiя, Гаlryзевi iнстиryти можуть чинити зворотний вплив
на органiзацiю окремих пiдприемств, ix стратегiю, ix колективну
конкурентоспроможнiсть [l, с. 29). У цьому випадку конкурентоспроможнiсть
галузi визначатиметься конкурентоспроможнiстю господарюючих у нiй
суб'сктiв та зовнiшнiм середовищем.

Урахуваючи зrLзначене, уважаемо, що розвиток корпоративного управлiння
у суб'сктiв корпоративного тигry сприятиме пiдвищенню конкуренто-
спроможностi як аграрного сектора. так i нацiональноТ економiки УкраТни у
цiлому.

Поняття корпоративного управлiння визначають по-рiзноrчry. але при цьому
<Bci згоднi, що належне корпоративне управлiння потребуе високоморальноi
поведiнки менеджерiв, членiв ради директорiв i акцiонерiв> [2, с.48].
,Щослiджуючи дане поняття, зазначимо, що можна виокремити трактування
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категорll на мега-, макро-, мезо-, мlкрорlвнях реryлюванIUI корпоративного
управлiння.

Мегарiвень реryлюваIrня корпоративного управлiння представлений
мiжнародними, мiжнацiональними органiзацiями та об'еднаннями:
Органiзацiя економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР), Свiтовий банк,
Мiжнародний валютний фонд. Згiдно з мiжнародним стандартом (Принципи
корпоративного управлiння ОЕСР>, корпоративне управлiння - це комплекс
вiдносин мiж правлiнням компанiТ, if радою директорiв, акцiонерами й iншими
зацiкавленими особами [3].

На MaKpopiBHi TpaKryBaHHJl корпоративного управлiння здiйснюеться на
нацiональних рiвнях у рiзних нормативно-лравових документах: законах,
указах, постановах, кодексах тощо. Рада з корпоративного управлiння
Австралii корпоратив}tе управлiння розглядае як систему правил, вiдносин,
процесiв за допомогою яких власники управляють i контролюють корпорацiю
з метою сприяння ефективнотчry пiдприсмницькому управлiнню, яке може
призвести до досягнення довгострокового успiху компанii [4]. У <Кодексi
корпоративного управлiння Матrайзii> зЕвначено, що корпоративне
управлiння - це процес i струкryра, якi використовуються, щоб управляти
справами компанiТ у напрямку процвiтання бiзнесу та корпоративноТ звiтностi
з метою зростання довгостроковоi акцiонерноТ BapTocTi. беручи до уваги
iнтереси зацiкавлених cTopiн [5].

В УкраiЪi вiдповiдальним державним органом реryлювання сфери
корпоративItого управлiння на нацiонitJlьноп{у piBHi е Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового ринку УкраiЪи, яка, вiдповiдно до покJIадених на
неi завдань, здiйсню€ методологiчне забезпечення запровадження та розвитку
принципiв корпоративного управлiння згiдно з законодавством; проводить
перевiрки дiяльностi eMiTeHTiB щодо стану корпоративного управлiння;
узаг€rльнюе практику застосування законодавства з питань корIrоративного
управлiння. При цьому у вузькому розумiннi, згiдно iз Законом УкраiЪи <Про
державне реryлювання ринку цiнних паперiв в Украihil>, корпоративне
управлiння - це система вiдносин, яка визначае правила та процедури
прийняття рiшень щодо дiяльностi господарського товариства та здiйсненrrя
контролю, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його
учасниками стосовно управлiння товариством [6]. У широкому розумiннi
корпоративне управлiння розглядають як систему, за допомогою якоi
спрямовують та контролюють дiяльнiсть товариства. У рамках
корпоративного управлiнIuI визначаеться, яким чином iнвестори контролюють
дiяльнiсть менеджерiв, а також яку вiдповiдальнiсть несуть менеджери перед
iнвесторами за результати дiяльностi товариства. Належна система
корпоративного управлiння дозволяе iHBecTopaM бути впевненими у тому, що
керiвництво товариства розумно використовуе ix iнвестицii для фiнансово-
господарськоi дiяльностi, i. таким чином. збiльшусться BapTicTb частки участi
iHBecTopiB в акцiонерному капiталi товариства. Наявнiсть ефективноТ системи
корпоративного управлiння збiльшуе BapTicTb капiталу й ефективнiсть
використаннJI pecypciB, що створюе базу для зростання [7].
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На мезорiвнi регулювання сфери корпоративного управлiння вiдбувасться у
за;lежностi вiд регiону чи видiв економiчноi дiяльностi, гаIryзевими,
секторttльними, пiдсистемами економiки. В УкраiЪi регулювання на даному
piBHi найбiльш характерне для фiнансових установ (банкiв, страхових
органiзацiй тощо). Слiд вiдмiтити, що законодавчо закрiпленого визначеЕня
корпоративного управлiння в аграрному ceKTopi економiки УкраiЬи немае.

У свiтовiй i вiтчизнянiй практицi найбiльш поширеним е спосiб
роryлювання сфери корпоративного управлiння на MaKpopiBHi шJutхом
прийняття спецiальних господарчих документiв.

У науковiй лiтераryрi також нема€ конкретного визначення корпоративного

управлiння, але акцентуеться увага Еа тому, що корпоративне управлiння
виникае тiльки на тих товариствах корпоративного тигry. де вiдносини
власностi вiдокремлонi вiд управлiння товариством. [_{iкавим е пiдхiд
А. Муричева. який зазначас. що корпоративне управлiння - це розподiл
функцiй управлiння мiж власниками та управлiнцями, оскiльки власники
корпоративних прав здiйснюють стратегiчне управлiння та концоль [8, с. б5].

HayKoBi дискусiТ у бiльшостi випадкiв виникають iз приволу визначення
пiдприсмств корпоративного типу. Корпоративне управлiння TicHo пов'язане з

поняттям <корпорацiя>>. У ст. 120 Господарського кодексу УкраlЬи (ГКУ)
корпорацiсю визнаеться договiрне об'€днання, створене на ocHoBi поеднання
виробничих, наукових i комерцiйних iHTepeciB пiдприемств, що об'едналися, з

делеryванIutм ними окремих повноважень центрапiзованого реryлювання
дiяльностi кожного з учасникiв органам управлiння корпорацii [9]. Iз даного
визначення випливас, що корпорацiя виступае органiзацiйно-правовою

формою об'еднань пiдприемств та утворюеться за рахунок об'еднання
пiдприемств, при цьому фiзичнi особи не можуть бути засновниками
корпорацii. Хоча фiзичнi особи можуть бути засновниками пiдприемств, якi
об'една.ltися у корпорацiю

Згiдно зi ст. 63 ГКУ, залежно вiд способу утворення (заснування) та
формування статутного капiталу в УкраiЪi можуть дiяти yHiTapHi та
корпоративнi пiдприемства. Корпоративне пiдприемство утворюеться, як
правило, двома або бiльше засновниками за iх спiльним рiшенням
(договором), дiе на ocHoBi об'еднанrrя майна таlабо пiдприемницькоТ чи
трудовоi дiяльностi засновникiв (учасникiв), ix спiльного управлiння
справами, на ocHoBi корпоративних прав, у тому числi через органи, що ними
створюються. участi засновникiв (учасникiв.1 у розполiлi доходiв та ризикiв
пiдприемства. Корпоративними е кооперативнi пiдприсмства, що
створюються у формi господарського товариства, а також iншi пiдприемства,
у тому числi заснованi на приватнiй власностi двох або бiльше осiб [9].
Випливае, що до корпоративних пiдприсмств вiдносяться господарськi
товариства, кооперативнi пiдприсмства та частина приватних пiдприемств, де
двое i бiльше засновникiв. Зазначимо, що згiдно з тракlуванням
корпоративного управлiння Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку, суб'ектами корпоративного тигry е господарськi товариства.

Згiдно зi ст 113 ГКУ, корпоративним приватним пiдприемством визнаеться
пiдприсмство, що дiс на ocHoBi приватноi власностi кiлькох громадян,
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iноземцiв, осiб без громадянства та ix працi чи з використанням найманоi

прачi [91. При цьоIчry зазначено, що приватнИм е також пiдприемство, що дiе

на ocHoBi приватноi власностi суб'екта господарювання - юридичноi особи,

Отже, за визначенням "p,*u"b 
пiдприсмство, део]:"оУ:л_засновниками

близьке до .о"подчр"""о,о товариства, проте його правовиЙ статус

характеризусться наявнiстю деяких особливостей, не притаманних

господарським товариствам: не регламентусться мiнiмальний розмiр

стаryтного капiталу. ,u,"ou""nu*" ,Ь*у," буiи л"ше фiзичнi особи, дiс на

ocHoui приuатноi власностi засновникiв. Як i в господарських товариствах,

засновцики корпоративного приватного пiдприемства можуть обмежуватись

своею працею або використовувати найману працю,
--b"rn""u., 

що в YKiaiHi на законодавчому piBHi iснують неузгодженостl

щодо вiднесеностi до фб'сп,iв.корпоративного тигry, Тож виокремимо чотири

пiдходи Еа законодавчому plвHl:

l) суб'ект корпоративного тиtry - органiзацiйно-правовi форми об'еднань

пiдприемств;
2) суб'ект корпоративного типу - господарськi товариства;

З) суб'скт корпоративного типу - корпоративнi пiдприсмства;

+j суо'е*' корпоратиВного тиrry - кооператиВнi пiдприсмства-' 
_л..-.

у законодавствr бiльшостi економiчно розвинених Kpai' поIUIття

<корпорацiя> rоrо*r.-, 
-*вариством. У наукЬвiй _Ч:|ЗР'_j""_:1,1,:::

корпоративного типу вiдносять переважно господарськi та акцlонернl

товариства. Хоча застосування поняття <корпорацiя> для украiЪських

пiдприемств с дещо y*ou"", тож обгрунтовуеться доцiльнiсть застосу_вання

поняття <корпоративнi структури)) (концерн, холдинг, консорцlум,

конгломерат, транснацiо,*u,u корпорацiя i т, п,) [10, с, 20], На дУмкУ

П. Саблука, агропромислова корпорацiя визначасться перспективною формою

irr.й"rili'.*оrоrirr"' вiдносиН мiЖ суб'сктами_ виробничо-трудового

процесу. корпоративнi вiдносини "rpu*.ti у О"бry_"л']:::"'_л:б''Оi_Т"1

власникiв капiтатry, тому менеджмент формус механiзм посднання l

;;;;;;;"" iнтерЁсiв учасникiв, По 
,су_гi, 

це найбiльш демократична

виробнича система, що здатна врахувати iнтереси, базуеться на колективlIому

використаннi приватноi власностi, За таких у,"- ::9:-::л,-у.-:::: 
високии

рiu""" rоrruацii працi i ефективного менеджменту органiзацiйного розвитку

пiдприсмств агропромислоЪо,о "опл*,ксу 
[1 l, с, 37],

---}о"rr" 
о"об^п""оо е думка М, Тарека, який корпортт:_:"_ управлlння

роЗгляДаещоДоупраВлiннясУчасноюакцiонерноюкорпорацiеюврiвнiЙмiрi
значущою державIiим "iдпр"",*u,, 

кооперативам та сiмейним

пiдприемствам [12]' 
осити до суб'ектiв корпоративного

На нашу дryмкУ, кооперативи не слrд вlдносиr,и лUл::::::"-,)-.::,

,"; ;й .iiд 
"rдiп"r" 

суб'ектiв корпоративIIого та кооперативного типу, якl

за природоЮ функчiонування сутгево вiдрiзняються одне вй одного (табл, 1),
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та кооперативного типiв в аграDномy ceI(ToDi економiки Украjlти

Ознака
Суб'екти

корпоDативного типч
Суб'екти

коопеоативного типч

Мета
функцiонування

пlдвищення доходlв
учасникiв, iHBecTopiB,
збiльшення капiталiзованоi
BaoTocTi товаDиства

пiдвищення доходiв
членiв, задоволення ix
потреб

Правовий
cтaтvc участь членство

Обов'язки ччасть v статчтномч капiтаrri особиста праця
Ставлення до
yправлiння представник особисто

Принцип
чпDавлiння

1 акцiя, частка- l голос 1 член- l голос

Розподiл
поибчткч

прибуток у виглядi
дивiдендiв

кооперативнl виплати та
частка доходу на пай

Вiдношення до
ризику

вlдповlдапьнlсть за ризик за

рiшенням найманих
yправлiнцiв

вlдповlдчrльнlсть за ризик
за членським рiшенням

Органiзацiйно-
правовi форми
господарювання

господарськi товариства,
корпоративнi пiдприсмства,
органiзацiйно-правовi форми
об'€днань пiдпDиемств

виробничi та
обсrryговуючi
кооперативи, кооперативнi
об'еднання

Таблиця l
Порiвняльнi харакгеристики суб'сrсгiв корпоративного

.Щэюерело : clc,ladeHo авlпоршйu на ocHozi [ 1 а, с. 2 2 ]

.Що кооперативних органiзацiй, згiдно з чинним законодавством, вiдносяться
кооперативи та кооперативнi об'еднання. Кооператив - юридична особа,

утворена фiзичними та,/або юридичними особами, якi добровiльно об'едналися
на ocHoBi членства для ведення спiльноi господарськоТ та iншоi дiяльностi з

метою задоволення cBoix економiчних, соцiальних та iнших потреб на засадах
самоврядування [l3],

Слiд зазначити, що поняття <кооперацiя>> - це система кооперативних
органiзацiй, створених iз метою задоволеннJI економiчних, соцiальних та
iнших потреб cBoii членiв; у свою черry, поняття ((корпоратизацiя> - це не
систсма корпоративних органiзацiй, а елемеЕт роздержавлення й
перетворення державних пiдприемств у гryблiчнi акцiонернi товариства. Ми
розгляда€мо корпоратизачiю поряд iз кооперацiею. кластеризацiсю.
вертикzшьною iнтеграцiею як ocHoBHi напрямами iнтеграцiйних процесiв в

аграрному ceKTopi нацiональноi економiки.
На нашу думку, сукупнiсть суб'ектiв корпоративного тигry формуе

корпоративний сектор аграрного сектора економiки УкраiЪи. Виходячи з

цього, до його складу входять TaKi елементи: первинний - господарськi
товариства; вторинний - органiзацiйно-правовi форми об'еднань суб'ектiв



господарювання; додатковий корпоративнi пiдприемства згiдно з чинним
законодавством; державний - органи реryлювання корпоративноi сфери.

Щоб краще зрозумiти cyTHicTb поняття (корпоративне управлiння>,
розглянемо його суб'сктiв, основними з яких е:

- власники корпоративних прав - фiзичнi та юридичнi особи;
- управлiнцi та працiвники пiдприемства корпоративного типу, якi беруть

участь у корпоративному управлiннi;
- суб'ект корпоративного тиtry - eMiTeHT корпоративних прав.
flодатковими суб'ектами корпоративного управлiння можуть виступати:
- державнi органи реryлювання сфери корпоративного управлiння;- недержавнi органи реryлювання руху корпоративних прав;
- фiнансовi посередники,
Порiвняльнi характеристики щодо корпоративного управлiння та власникiв

корпоративних прав i управлiнцiв суб'ектiв корпоративного типу наведено у
табл.2-

Таблиця2
Порiвняльнi характеристики функцiй управлiння

власникI l управлIнцl
ознака Власники уппавлiнпi

Прiоритет
дiяльностi

розроблення напрямiв
стратегiчного розвитку

розроблення механiзму
реалiзацiI напрямiв
сmатегiчного Dозвиткч

Вид
планування довгострокове Ilланування

оперативне,
середньострокове,
довгостDокове пла}ryвання

Ключова iдея
органiзацiя системи взаемодii
i взаемовiдносин дJIя
реалlзацlt стратег1l

органlзацlя системи

управлiння пiдприемством

Мета
дiяльностi

пlдвищення рlвня
капiталiзацii пiдприемства

досягненця поставлених
цiлей i пiдвищення рiвня
власного благополyччя

OcHoBHi

функцiТ

координування стратегlчного
управлiння та контроль
реалiзацii сmатегiт

прийняття управлiнських
рlшень для реirлlзацll
стпатегiт

Вид ризику
опосередкований - за

рiшеннями найманих
yправлiнцiв

прямий

Ставлення до
пiдприсмства як до одного з джерел доходу

як до единого джерела
доходу

Нормативна
база

принципи, кодекси та lншl
нормативно-правовi акти

локЕtльнl акти, рlшення
загапьних зборiв акцiонерiв i
Dади диоектопiв

!эtсерело: склаdено aиmopafulu на ocHoBi [l5; 16]
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Звертаемо уваry на те, що корпоративне управлiнrrя властиве не для Bcix
суб'ектiв корпоративного сектора, а тiльки для Tiei частини, де функцii
управлiння розподiленi мiж власниками корпоративних прав та найманими

управлiнцями. На практицi даний розподiл у найбiльшiй Mipi вiдбувасться в
акцiонерних товариствах i товариствах iз обмеженою вiдповiдальнiстю.

Уважаемо, що удосконirлення корпоративного управлiння аграрними
суб'ектами корпоративного тиIry сприJlтиме забезпеченню та пiдвищенню
конкурентоспроможностi аграрного сектора економiки Украiни.

Роздiл 2. Сучасний стан i вплив корпоративного управлiння
на конкурентоспроможнiсть аграрного сектора економiки Украiни

Становленню та розвитку корпоративного сектора в аграрнiй сферi
економiки УкраiЪи передув€tли цiлий ряд iсторичних змiн та трансформацiй.
Пiд час ринковоi реорганiзацii вiтчизняних колективних сiльськогоспо-
дарських пiдприемств, якi були правонаступниками колгоспiв i радгоспiв,
законодавством було передбачено створення сiльськогосподарських
пiдприемств нових органiзацiйно-правових форм господарювання. Члени
колективних сiльськогосподарських пiлприсмств, якi одержarли земельнi
частки i майновi паТ, або особи, яким перед:rпи земельнi дiлянки в оренду дJIя
ведення особистого селянського господарства, отримали можливiсть
займатись сiльськогосподарським виробництвом без створення юридичноТ
особи.

В аграрнiй научi iснують рiзнi пiдходи щодо подiлry аграрних перетворень в

YKparЪi на етапи. Найпоширенiшим серед вчених е визначоння декiлькох
основних перiодiв сучасних аграрних трансформацiй в YKpaiHi: перший - з
1991 по 1999 р, вкJIючно; другий пiсля 2000 р. Узага;rьнимо характеристику
цих етапiв за синергетичним пiдходом. Перший етап характеризу€ться тим,
що, незвtDкаючи на деякi змiни та реорганiзацii, якi виконувшIи роль окремих

флукryацiй, стара система господарювання, по cyTi, не змiнювалася, не
(впадаючи> у хаос, однак i не переходячи на новий piBeHb. Характерною
ознакою цього етапу с також те, що cTapi механiзми перестали дiяти. а HoBi це
не були сформованi. .Щинамiчний аграрний сектор знаходився (за фiзичною
термiнологiею) у точцi бiфуркацiТ, набуваючи новоi якостi у своему pyci при
змiнi його параметрiв. Щругий етап аграрноТ трансформацiТ визначався як
постбiфуркацiйний перiод, який характеризувався стрiмким реформуванrrям
на приватновласницькiй ocHoBi, що можна ввzDкати фазовим переходом
системи на новий якiсний piBeHb [l7, с. 155-156]. Звiсно, система не може
залишатись у незмiнному cTaHi, й у межах iснуючого аграрного сектора
зароджуеться третiй етап - пореформена трансформацiя, яка характеризу€ться
метаморфозами (нових> суб'октiв господарювання, створених у процесi

реформуванrrя 2000 р,, вступом УкраТни до CBiToBoi органiзацii торгiвлi,
пiдписанням Укра'rною Угоди про асоцiацiю з европейським Союзом та
змiнами в аграрному господарюваннi на европейських засадах.

Водночас, змiнюва.пися i пiдходи до характеристики структури, яка
визначаеться класифiкацiйними типами (сегментами) суб'сктiв
господарюванIIJI в аграрному ceKTopi економiки. На сьогоднi поширеним е
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видiлеЕня пiдсектора пiдприемств (сiльськогосподарськi пiдприсмства,
включаючи фермерськi господарства) та iндивiдуального пiдсектора
(господарства населення). Зокрема, таких позицiй дотримуеться,Щержавна
служба статистики УкраiЪи в облiку сiльгосптоваровиробникiв.

За формами власностi суб'ектiв аграрного сектору можна умовно подiлити
на чотири взаемопов'язанi групи: до першоi групи слiд вiднести суб'ектiв,
заснованих на приватнiй власностi (господарства населення, фермерськi
господарства, приватнi пiдприемства); до другоi - суб'ектiв, заснованих на
корпоративнiй i кооперативнiй ocHoBi, тобто спiлки селян,
сiльськогосподарськi виробничi кооперативи, а також TaKi виробники
корпоративного типу: акцiонернi товариства, асоцiацiТ, концерни, товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю та iH.; до третьоТ групи - суб'екти, заснованi на
державнiй формi власностi; до четвертоТ групи - формування, заснованi ца
змiшанiй формi власностi, тобто на декiлькох формах власностi в iх
посднаннi.

Останнiми роками спостерiгаеться розвиток корпоративного управлiння у
пiдсекторi пiдприемств аграрного сектора економiки УкраiЪи. Проте у цiлому
у вiтчизняному аграрному ceKTopi органiзацiя корпоративного управлiння
перебувае на недостатньому piBHi у порiвняннi з розвинутими краiЪами.

За даними единого державного ресстру пiдприсмств та органiзацiй Украiни
(СДРПОУ), в аграрному ceKTopi економiки УкраiЪи станом на 0l сiчня 2015 р.
зареестровано 5З,7 тис. суб'ектiв господарювання, iз яких 46,7 тис. - у
рослинництвi, 2,9 тис. - у тваринництвi, 1,7 тис. - у змiшаному сiльському
господарствi, 1,6 тис. - у допомiжнiй дiяльностi у сiльському господарствi,
0,6 тис. - у мисливствi, вiдловлюваннi тварин i наданнi пов'язаних iз ними
посJryг.

За 20l3-2015 рр. спостерiгасться збiльшення кiлькостi заре€строваних
суб'ектiв господарювання. Щомiнуючими органiзацiйно-правовими формами
господарювання в аграрному ceкTopi с фермерськi господарства, господарськi
товариства та приватнi пiдприемства. Частка фермерських господарств у
загальнiй кiлькостi дiючих аграрних пiдприсмств по YKpaiHi перебуваrrа в
межах 70 75%, проте за площею сiльськогосподарських угiдь iхня частка
коливалася у межах |8,20Уо та за обсягом валовоi сiльськогосподарськоi
продукцii iхня частка була у межах лише З-JО/о.

В агарному ceKTopi економiки Украiни дiють суб'екти корпоративного та
некорпоративного типу. .Щослiдимо первиннi та вториннi елементи струкryри
корпоративного сектора аграрного сектора. Первиннi елементи
корпоративного сектора представленi господарськими товариствами (табл. 3).

,Щослiдження покrlз€tли, що первинний елемент корпоративItого сегмента
аграрного сектора за 20|3-2015 рр. складае тiльки 2Yо вtд первинного
нацiонального корпоративного сектора. За 2013-2015 рр. найбiльш
поширеним видом господарських товариств € товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю - 9О-95%, публiчне акцiонерне товариство - О,5-О,7О^ i
товариства з додатковою вiдповiдальнiстю - 0,4-0,6уо вiд загальноi кiлькостi
зароестрованих господарських товариств.
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Таблиця З

Первиннi елементи корпоративного сектора
аграрного сектора ековомiки УкраiЪи, на початок року

Вид господарського товариства
Роки

201з 20l4 201 5

Акцiонернi товариства 450 479 444
v т. ч_ пчблiчнi aKrrioHenHt товаDиства 8,| 95 85

пDиватнl aKшloHeDHl товаDиства 30 з7 зб
деожавнi aktrioHenHi компанiт 0 0 0

Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю

9406 1 1144 1 16зб

Товариства з додатковою
вiдповiда,rьнiстю

65 75

повнi товаоиства 5 5 4
Командитнi товариства 9 9 6

господарськi товариства yсього 10052 11844 |2288
Примiтка. .Щанi наведено без урахуванrrя тимчасово окупованоi територii АР Крим

та м. Севастополь.

,Щлсерело : склаdено авmорамu за dанпмu,Щермсавноi' слуэtсбч спаmlrcmuкч YKpai|Hu

Таблиця4
Первинний корпоративний сеrсгор за укрупненими видами дiяльностi

в агDаDномY ceкTopr ековомIки iни на початок 20

Вид господарського
товариства

вид економiчноi дiяльностi

о
F
ý
!

о

ф
ts

F

ц
о
Ф
ф

z

N u .,

,rE^
кEI

о
Fод

о

z

Акцiонернi товариства 284 80 12 б8 0

Публiчнi акцiонернi
тоR2пистR2

4з 9 6 2,7 0

Приватнi акцiонорнi
тоR2пиств2

24 8 2 2 0

леожавнi акпiонеонi t<oмпaнii 0 0 0 0 0
Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю

8801 |259 569 642 з65

Товариства з додатковою
вiдповiда.пьнiстю

56 9 5 1 0

Повнi товариства 4 0 0 0 0
командитнi товариства 4 2 0 0 0
Примiтка. Даrri наведено без урахування тимчасово окуповаrrоi територii АР Крим та м

севастополь.
,Щясерело: сшаdено авmора|ru за dанuлlч,Щерэлсавноi служ:бu сmаmuсmuкu YKpai|Hu
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Iз аналiзу первинного корпоративного сегмента за укрупненими видами
дiяльностi в аграрному ceKTopi економiки (табл. 4) видно, що кiлькiсним
лiдером за кожним видом господарських товариств е дiяльнiсть, повязана з

рослинництвом, що говорить про бiльшу ймовiрнiсть розвитку
корпоративного у правлiння.

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю с домiнуючим видом
господарських товариств. Велика частка серед публiчних акцiонерних
товариств, KpiM рослинництва, припадае на допомiжну дiяльнiсть у сiльському
господарствi та пiсляурожайну дiяльнiсть,

.Що вторинного елемента корпоративного сегмента аграрного сектора
Украiни входять органiзацiйно-правовi форми об'сднань пiдприсмств, якi
закрiпленi на закоцодавчому piBHi: асоцiацiя, корпорацiя, консорцiум,
концерн, холдингова компанiя та iH.

Як показали дослiдження, вторинний елемент корпоративного сектора
представлений асоцiацiями, корпорацiями та iншими об'еднаннями
пiдприемств (табл. 5). IJe вказуе на низький piBeHb розвитку вторинного
елемента корпоративного сектора в аграрноNry ceKTopi, частка якого у
вторинному елементi нацiонального корпоративного сектора за 20l3-2015 рр.
становить тiльки у межах 1,2-1,4o/o.

Таблиця 5

Вториннi елементи корпоративного сектора аграрного сектора
iки У

Вид об'еднання пiдприемств Роки
20|з 2014 201,5

Асоцiацiя 39 48 5l
корпорацiя 6 6 5
консорцiчм 0 0 0
Концерн 0 0 0
холлингова компанiя 0 0 0
Iншi об'еднанrrя юоидичних осiб 22 22 25
Усього об'сднань в аграDномч ceкTooi 6,7

,76
81

Усього об'сднань в економiцi 5910 58,79 55,17
Примiтка. .Щанi наведено без урахування тимчасово окупованоi територii АР Крим

та м, Севастополь.
lэюерело: склаdено авmорамu за dанtмu,Щерэюавноi слуэtсбu спаmuсmuкu YKpaiHu

За 20lЗ-2015 рр. в аграрному ceKTopi економiки найбiльш поширеною
формою об'еднань пiдприемств е асоцiацiТ, кiлькiсть яких за аналiзований
перiод мае тенденцiю до збiльшення. Незначна частка припада€ на корпорацii,
а консорцiумiв, концерIriв i холдингових компанiй узаг€lлi не було
зареестровано. Наведенi данi свiдчать про неготовнiсть вiтчизняних аграрних
пiдприемств iнтегруватись у бiльш складнi корпоративнi струкryри, що у
результzl.тi позначаеться на Тхньому piBHi конкурентоспроможностi та розвитку
корпоративного управлiння в цiлому.
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Аналiз вторинного елемента за видами дiяльностi в аграрному ceKTopi
покzвав, що найбiльша частка у межах 90Yо за BciMa органiзацiйно-правовими

формами об'еднань юридичних осiб припада€ на рослинництво. Найменш

розвиненими видами дiяльностi за даним критерiсм е змiшане сiльське
господарство та мисливство, вiдловлювання тварин i надання пов'язаних iз
ними посJryг.

Необхiдно виокремити насryпний потенцiйний елемент корпоративного
сектора аграрного сектора економiки Украiни - це корпоративнi суб'екти,
KpiM господарських товариств i об'сднань пiдприемств.,Що них ми вiдносимо:
приватнi пiдприемства та iноземнi пiдприемства, що cTBopeHi декiлькома
засновниками; дочiрнi пiдприемства; вiдокремленi пiдроздiли без стаryсу
юридичноi особи фiлii i представництва (табл. 6), де можуть

упроваджуватись елементи корпоративного управлiння.

Таблиця 6

.Щолатковi елементи корпоративного сектора аграрного сектора
економiки Украiни, на початок року

Вид об' еднання пiдприемств
Роки

20lз 20]'4 201 5

приватне пiдпри€мство 4684 5355 5з 15

дочiрне пiдприсмство 240 256 238
Iноземне пiдприемство 10 11 10

Фiлiя 527 525 507
ппедставництво 25 26 29

Примiтка. ,Щанi назедено без урахування тимчасово окуповаrrоi територii АР Крим
та м, Севастополь.

!асерело : склаdено авmорал,tu за dанtLмu,Щерэtсавноt слуэюбu сmаmuсmlкlt YKpaiH u

За 20LЗ-20I5 рр. найбiльшими додатковими елементами корпоративного
сектора е приватнi пiдприсмства без урахуванrrя кiлькостi засновникiв.
Спостерiгаеться невелика кiлькiсть iноземних пiдприемств, що дозволя€
зробити висновки про ix низький piBeHb впливу на конкурентоспроможнiсть
аграрного сектора eKoHoMi ки.

Iз проведеного дослiдження структури корпоративного сегмента аграрного
сектора економiки УкраiЪи за елементами випливае, що перспективними у
планi розвитку корпоративного управлiння та пiдвищення
конкурентоспроможностi е первиннi елементи та додатковi елементи
корпоративного сектора. Слiд зауважити, що дослiдити на практицi реальний
корпоративний соктор майже неможJIиво, оскiльки потрiбно володiти
iнформацiею по кожному суб'екry про те, вiддiленi функцiТ володiння вiд

управлiнтlя чи Hi.
На нашу думку, конкурентоспроможний розвиток аграрного сектора

економiки УкраiЪи у перспективi значно залежатиме вiд розвитку
корпоративного управлiння серед суб'ектiв корпоративного типу.

У сучасних реа.лiях спостерiгасмо в аграрному ceKTopi розвиток процесiв
капiталiзацii за напрямом зовнiшнього вливанIlя капiтаrry шляхом спонтанно
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виниклих агропромислових формувань IIового тигry - агрохолдингiв; втрата
аграрними пiдприемствами права юридичноТ особи та ix перетворення у
вiдокремленi або HaBiTb cTpyKrypHi пiдроздiли аграрних формувань;
спонтанний процес трансформацii одних видiв аграрних пiдприсмств в iншi
(наприклад, сiльськогосподарських виробничих кооперативiв у товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю, а ocTaнHix - у приватнi пiдприемства).

Звичайно, процеси концентрацii TicHo пов'язанi iз процесами капiталiзацii
(процесами перетвореЕюI частини прибутку пiдприемств у додатковий
капiта,T ), якi вiдбуваються шляхом за.пучення коштiв iHBecTopiB через емiсiю
акцiй та розмiщення ix на фондових бiржах провiдних краiн cBiry. Тому
агрохолдинги, як правило, слiд вiднести до суб'ектiв корпоративного типу, якi
у порiвняннi з суб'ектами некорпоративного тигry на сьогоднi мають бiльше
можливостей заIIучення та використання кредитних pecypciB за низькими
вiдсотковими ставками. I_{i та iншi фактори } чiлому визначають вищий piBeHb
конкурентоспроможностi агрохолдингiв порiвняно з суб'ектами
некорпоративного тигry.

Функцiонування агрохолдингiв вiдстежити дуже вчDкко, оскiльки немае
законодавчО чiткО визначеноТ такоi органiзацiйно-правовоi форми
господарювання. IJiлком логiчно, що поняття (агрохолдинги> недоцiльно
застосовувати, оскiльки в аграрному ceKTopi економiки УкраiЪи у 201З-
2015 рр. не було зареестровано жодноi холдинговоТ компанiТ. Як правило, так
званi <агроХолдинги) зареестроваНi у таких органiзацiйно-правових формах
господарювання, як акцiонернi товариства та товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю. У рiзних лжерелЕж наголошуються. що Тх налiчусться
бiльше l00 одиниць, uше при цьому основним критерiем висryпае piBeHb
концентрацii земельних pecypciB.

Припускасмо. що у вiтчизняному аграрному ceKTopi економiки
вiдбуваються процеси концентрацii сiльськогосподарських угiдь у власностi
великих господарюючих суб'ектiв (в основному це холдинги середнiх
розмiрiв) шляхом iнтеграцii та поглинання бiльш лрiбних
сiльськогосподарських пiдприемств. Активнiше за iнших поглинаншIми
займаються аграрнi компанii, якi нещодавно стЕIли гryблiчними i виконують
данi iHBecTopaM обiцянки.

Прогресивним буде дiсвий механiзм трансформацiТ сiльськогосподарських
товаровиробникiв iз однiеi форми господарювання у бiльш прогресивну та
iнтегровану. I-{e надастЬ змоry сутгево пiдвищити piBeHb
конкурентоспроможностi вiтчизня ного аграрного сектора економ iки.

У ходi подаJIьшого розвитку аграрного сектора булуть вiдбуватися
органiзацiйнi та cTpyKrypHi змiни - розукрупнення одних i поглинання та
злитгя iнших господарств. Водночас у визначеннi ефективноi органiзацiйно-
економiчноi структури сiльськогосподарських пiдприсмств ва)I<;lиву роль
вiдiграватимуть типи господарств за соцiально-економiчною природою при
домiнуючiй ролi приватноi i корпоративноТ власностi.
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Висновки
Дослiдженrrя покЕlзыIи, що в аграрному ceKTopi економiки Укра'lЪи розвиток

корпоративного управлiння знаходиться на низькому piBHi. На законодавчому
piBHi не icHyc чiткого розподi.пу суб'ектiв корпоративного i некорпоративного
типiв, що ускпадню€ процес дослiдження у цьому напрямi. .Щуже важко
визначити суб'сктiв корпоративного тигD/л оскiльки це залежить вiд
конкретного пiдприемства чи iх об'еднань. Але, не дивлячись на це,
корпоративне управлiння сприятиме пiдвищенню конкурентоспроможностi
аграрних суб'сктiв корпоративного типу та аграрного сектора нацiональноi
економiки у цiлому.

Отже, в умовах постiйно зростаючоi конкуренцiТ та глобшliзацiТ аграрного
сектора економiки Украiни у cBiToBy економiчну систему особливу роль
вiдiграють iнтеграцiйнi процоси серед сiльськогосподарських
товаровиробникiв. Вони створюють HoBi стратегiчнi моrкливостi. заснованi на
зростчlючих конкурентних перевагах. Запорукою конкурентоспроможного

розвитку суб'ектiв корпоративного типу е розробка власниками та найманими

управлiнцями ефективних iHcTpyMeHTiB i механiзмiв управлiння, узгодження
iHTepeciB мiж акцiонерами та iншими зацiкавленими сторонами.
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