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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основними цілями системи корпоративно�

го управління в аграрній сфері економіки є за�
безпечення поступального розвитку аграрних
підприємств, підвищення їх ринкової капіталі�
зації та узгодження інтересів акціонерів і заін�
тересованих осіб (стейкхолдерів). Протягом
останніх років в АПК України було досягнуто
багато позитивних структурних зрушень у роз�
витку акціонерних відносин. Однак більшість
агроформувань мають недостатньо ефективну
систему корпоративного управління, забезпе�
чуючи мінімальний рівень транспарентності та
захисту прав акціонерів. Вирішення проблеми
становлення ефективної системи корпоратив�
ного управління загострюється через неврегу�
льованість рентних та орендних відносин, зем�
леволодіння та землекористування; низьку
ліквідність фондового ринку, який є інсай�
дерським за своєю сутністю; поглиблення кор�
поративних конфліктів і рейдерство; незахи�
щеність прав власності акціонерів (у т. ч. через
домінування номінальних утримувачів цінних
паперів) та інших стейкхолдерів; відсутність
дієвих форм корпоративного контролю.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку корпоративного уп�
равління присвячено багато наукових праць
вітчизняних фахівців, зокрема: В. Базилевича,
Д. Баюри, І. Бондар, З. Варналія, Л. Воротіної,
О. Вакульчик, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Гріш�
нової, Є. Григоренка, В. Дементьєва, В. Євту�
шевсього, М. Ігнатенка, Ю. Лупенка, М. Малі�
ка, Л. Мармуль, О. Мозгового, О. Кузьміна,
П.Леоненка, В. Осецького, Є.Панченка, І. Ро�
манюк, Н. Супрун, М. Сіроша, А. Старостіної,
Д. Черваньова, А. Шегди, В. Шелудько та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування функцій та зав�

дань створення та розвитку механізму корпора�
тивного управління агроформуваннями, виявлен�
ня його чинників та закономірностей прояву і на
цій основі — складників та структури, інстру�
ментів здійснення та оцінки ефективності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Світовий досвід розвинених країн перекон�

ливо доводить як ефективність, так і неминучу
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закономірність розвитку корпоративного
управління як невід'ємну частину сучасної си�
стеми управління великими суб'єктами госпо�
дарювання [1, с. 172]. Недооцінка ролі корпо�
ративного управління призводить до неефек�
тивного використання матеріальних, інтелек�
туальних, організаційних, трудових, фінансо�
во�інвестиційних ресурсів агроформувань.

У світовій економіці в умовах інтеграційних
та глобалізаційних тенденцій значимість кор�
поративного управління, яке обумовлене по�
ділом повноважень володіння й управління в
акціонерних товариствах, посилюється з ук�
рупненням аграрних підприємств і збільшення
кількості різновекторних інтересів їх акціо�
нерів. Висока якість корпоративного управлі�
ння сприяє концентрації та інтенсифікації ви�
робництва, збільшенню його обсягів та змен�
шенню собівартості продукції, стійкому роз�
витку та підвищенню їх інвестиційної приваб�
ливості, дає додаткові гарантії акціонерам,
партнерам, клієнтам і сприяє зміцненню систе�
ми внутрішнього контролю.

Організаційно�економічний механізм корпо�
ративного управління є важливим елементом уп�
равлінської системи акціонерного товариства
будь�якого виду економічної діяльності, через
який здійснюється стратегічний безперервний
регуляторний вплив на корпоративні відносини
щодо забезпечення погодження інтересів всіх
учасників. Механізм корпоративного управління
формується відповідно до цілей реалізації
функцій акціонерного товариства, що базується
на своєрідному поділі праці із управління вироб�
ничо�економічним розвитком і реалізується за
допомогою органів управління, зокрема, через
здійснення управлінських функцій [7, с. 49]. Він
характеризує дії акціонерного товариства та
відображає управлінську діяльність, спрямовану
на реалізацію цих функцій та завдань.

Структура організаційно�економічного ме�
ханізму корпоративного управління являє со�
бою сукупність елементів, які визначають зміст
зв'язку між функціями у системі "володіння —
управління — виконання" на основі контролю
з боку акціонерів, відповідальності і під�
звітності з боку менеджерів, а також прозо�
рості функціонування цих відносин задля ефек�
тивної діяльності працівників акціонерного
товариства і досягнення цілей зацікавлених
осіб. Кожний елемент структури впливає на
механізм корпоративного управління в цілому.
Відсутність чітких рекомендацій щодо делегу�
вання функцій органів управління і, відповід�
но, порядок їх розподілу, дозволяє по�різно�
му трактувати їх у конкретній практиці діяль�

ності акціонерного товариства. Це ускладнює
уніфікацію механізму корпоративного управ�
ління в акціонерних товариствах агросфери
країни.

Взаємозв'язки та взаємовідносини різних
груп учасників визначають структуру й зміст ме�
ханізму корпоративного управління, що забезпе�
чує цілісність елементів системи управління акц�
іонерними товариствами у сільському госпо�
дарстві. Аграрні акціонерні товариства, у кінце�
вому рахунку, виступають провідником стратег�
ічних цілей різних груп учасників, що мають
різновекторну спрямованість, а механізм корпо�
ративного управління передбачає визначення
цілей основних учасників і безпосереднє страте�
гічне управління корпоративним агроформуван�
ням, в якому ці цілі можуть бути досягнуті.

Механізм корпоративного управління харак�
теризується розподілом функцій володіння та
управління, і підвищення його ефективності до�
сягається при наявності розвиненого й високол�
іквідного фондового ринку, який передбачає
широкі можливості для залучення інвестицій і
контролю їх використання. Його слід розгляда�
ти як спосіб мислення для управлінських кадрів
акціонерних товариств, який формує корпора�
тивні норми і корпоративну культуру та поведін�
ку. Він спрямований на створення та забезпечен�
ня публічності, яка сприяє залученню інвестицій
у діяльність акціонерних товариств, корпора�
тивній соціальній відповідальності [4, с. 165]. Ос�
тання, як важливий аспект функціонування кор�
поративних агроформувань, є запорукою відрод�
ження сільських територій, зменшення їх депре�
сивності.

Механізм корпоративного управління агро�
формувань грунтується на законах і законо�
мірностях, інституційних нормах, що відобража�
ють його зміст. Об'єктивні закони його розвитку
діють незалежно від учасників корпоративного
управління. Суб'єктивні закони фіксують залеж�
ності щодо досягнення їх цілей. Зазначимо, що
найбільш розповсюдженими закономірностями
щодо функціонування механізму корпоративно�
го управління визначені наступні:

— закономірність його узгодженості з єди�
ною аграрною політикою та врахування інтересів
національної продовольчої безпеки;

— закономірність взаємозв'язку всіх еле�
ментів системи корпоративного управління, що
базується на відносинах структури управління
агроформуванням зверху до низу на основі по�
єднання цілей та інтересів учасників за допомо�
гою основних функцій, інструментів і методів
впливу у межах притаманної державі управлінсь�
кої парадигми;
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— закономірність присутності учасників гос�
подарського об'єднання у корпоративному уп�
равлінні, що відображає демократичний цент�
ралізм акціонерного товариства щодо підвищен�
ня його ефективності та відповідальності перед
суспільством загалом;

— закономірність єдності організаційних за�
сад функціонування структури управління в ак�
ціонерному товаристві щодо забезпечення
цілісності системи обов'язків та відповідальності
управлінських структур;

— закономірність пропорційності та опти�
мального співвідношення елементів механізму
корпоративного управління, що забезпечує фор�
мальне існування і взаємозв'язок його складових
як центрів розподілу відповідальності за уп�
равлінські рішення;

— закономірність раціонального розподілу
функцій централізації та децентралізації корпо�
ративного управління щодо забезпечення дієвих
способів впливу на існуючі господарські об'єкти,
явища, бізнес�процеси, напрями діяльності;

— закономірність орієнтації на інноваційні
методи і підходи та поєднання їх з традиційними
у здійсненні завдань або вирішенні проблем роз�
витку корпоративних агроформувань (програм�
но�цільовий, проблемно�цільовий підходи, анти�
кризове, стратегічне, креативне управління та ін.).

Методами механізму корпоративного управ�
ління є способи впливу учасників на об'єкти кор�
поративних відносин для досягнення цілей
стійкого розвитку. Інструментами виступають
засоби та способи технічної й технологічної дії,
що використовуються суб'єктами корпоративних
відносин для його забезпечення [5, с. 269]. Таки�
ми можна визначити групи інструментів: інстру�
менти формування корпоративного середовища
(корпоративні внутрішні документи, порядок
документообігу, корпоративні норми тощо),
інструменти залучення учасників у корпоратив�
ний процес (чинники прийняття управлінських
рішень, їх стандартизація та уніфікація, порядок
розкриття та оприлюднення інформації, норма�
тивно�законодавчі умови забезпечення прав інве�
сторів, центри відповідальності), інструменти
впливу на відносини між учасниками (політика
стимулювання та відповідальності, дивідендна
політика тощо).

Механізм корпоративного управління є кате�
горією загальної системи управління, оскільки
потребує: передумов і порядку формування, про�
цедур забезпечення, оцінки функціонування та
напрямів розвитку й удосконалення. Він є не
тільки інструментом встановлення корпоратив�
ного контролю. Характерними ознаками сфор�
мованого механізму корпоративного управління

є склад учасників, що визначає цілі та може
змінюватися; висококваліфікований, досвідче�
ний, психологічно сумісний менеджмент; обгрун�
товане усвідомлення єдності загальних, індивіду�
альних цілей та інтересів; колективне розв'язан�
ня проблем; послідовність та системність прий�
няття управлінських рішень [8, с. 78].

Елементами механізму корпоративного уп�
равління можна вважати первинні ознаки та
складники, що характеризують його властивості
та умовно вважаються неподільними. Ми розг�
лядаємо їх у сукупності елементів: корпоративні
норми, склад та структура органів управління
(наглядової ради та виконавчого органу), права
акціонерів, ступінь концентрації власності, склад
і кількість учасників та акціонерів (внутрішні й
зовнішні), інформаційне забезпечення тощо.
Взаємовплив елементів один на одного змінює їх
стан і, тим самим, визначає способи їх взаємодії,
що грунтуються на використанні суб'єктами уп�
равління методів впливу — адміністративних,
організаційно�розпорядчих, фінансово�економ�
ічних та соціально�психологічних.

Взаємодія суб'єктів механізму корпоративно�
го управління спрямована на сукупність відносин
з приводу контролю, відповідальності,
підзвітності та прозорості управлінських рішень
[2, с. 112]. Елементи механізму корпоративного
управління поєднуються у взаємодію через
функції планування, прогнозування, організації,
мотивації та контролю, а також закономірності
та принципи здійснення. Задачі, які ставляться
для підвищення ефективності механізму корпо�
ративного управління, можна сформулювати на�
ступним чином:

— досягнення рівного та справедливого став�
лення до всіх акціонерів через процедури регла�
ментування та доброчесності;

— забезпечення прав акціонерів через прозо�
ру систему контролю з боку власників і системи
підзвітності та відповідальності менеджменту;

— забезпечення інтересів інших зацікавлених
осіб та стратегічного розвитку акціонерного то�
вариства через систему стимулів і обмежень;

— забезпечення прозорої діяльності корпо�
ративного формування через визначену інфор�
маційну політику і систему обліку та аудиту, що
забезпечує потреби потенційних інвесторів;

— усунення корпоративних конфліктів шля�
хом розробки та дотримання внутрішніх регла�
ментних документів — кодексів соціальної відпо�
відальності.

На формування та функціонування механіз�
му корпоративного управління впливають су�
б'єктивні та об'єктивні чинники, що визначають
особливості зв'язків між елементами, а також
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форми, характер та методи взаємодії органів та
структур управління. Тому його ефективність
необхідно розглядати з точок зору статики (су�
купності корпоративних суб'єктів та об'єктів кор�
поративних відносин) і динаміки (сукупності
взаємопов'язаних їх змін та розвитку на основі
використання принципів, важелів, методів,
інструментів). Проте слід враховувати, що ці
відносини відбуваються між людьми, які здійсню�
ють управління, пов'язані ієрархічно і мають обу�
мовлені повноваження в межах виконуваних
функцій. Виконання менеджерами та акціонера�
ми своїх функцій необхідно поставити на профес�
ійний рівень, а отже, ефективний механізм кор�
поративного управління, у широкому розумінні,
покликаний до переоцінки цінностей учасників у
межах гуманістичного підходу до розвитку кор�
поративного агроформування, а саме:

— організації дій менеджерів за визначеними
принципами та нормами управління, що мають
бути спрямовані на удосконалення й збагачення
досвіду управління агроформуваннями;

— виявлення ризиків та загроз основної
діяльності, їх прогнозуванні та обгрунтуванні
альтернативних варіантів (сценаріїв) розвитку;

— інтерпретації відносин агрокорпорацій із
зовнішнім середовищем, що повинна полягати не
тільки в адаптації до ринкових умов господарю�
вання, а й у можливості перетворення і побудови
навколишньої господарської, ринкової, соціаль�
но�економічної реальності за участю корпора�
тивних суб'єктів навколо їх стратегічної місії та
цілей;

— координуванні дій учасників корпоратив�
них відносин на основі спільних громадянських
цінностей, що лежать в основі соціально� та ви�
робничо�економічної діяльності.

За умови вдосконалення механізму, дієвість
і ефективність корпоративного управління виз�
начаються як результат поєднання цих чин�
ників. Кожна конкретна система корпоратив�
ного управління та регулювання повинна роз�
виватися через урахування: масштабів та об�
сягів регулювання; регламентації та економіч�
ної доцільності процесу регулювання та його
етапів; джерел регуляторних актів та ме�
ханізмів їх впровадження; можливих ризиків та
очікуваних наслідків.

Отже, під механізмом корпоративного управ�
ління суб'єктів господарювання агросфери розу�
міється комплексна організована структура
відносин між суб'єктами та об'єктами управлін�
ня, узгоджена з національною аграрною політи�
кою, що діє через використання всієї сукупності
законів, способів, методів, норм й інструментів
щодо узгодження інтересів корпоративних учас�

ників у межах мети, завдань та відповідно стра�
тегічної місії їх функціонування з врахуванням
продовольчої безпеки країни, забезпечення влас�
ної конкурентоспроможності, соціальної відпо�
відальності [3, с. 69]. Формування механізму кор�
поративного управління повинне грунтуватися на
використанні принципів цілісності, демократич�
ного централізму, поліфункціональності, що при�
спускає взаємозв'язок елементів управлінського
впливу та створення синергетичного ефекту.

Оцінка ефективності механізму корпоратив�
ного управління — це інструмент, за допомогою
якого можливо визначити не лише відповідність
принципів управління корпоративними агрофор�
муваннями загальноприйнятим корпоративним
нормам, але й результати та наслідки через су�
купність виробничо�економічних, соціальних та
екологічних індикаторів. Під ефективним меха�
нізмом корпоративного управління слід розумі�
ти результат з приводу розподілу власності та
управління, який спрямований на забезпечення
цілей учасників з найменшими витратами на їх
досягнення. Якість механізму корпоративного
управління передбачає ступінь відповідності
взаємодії елементів визначеним нормам у сфері
його застосування.

Ефективний механізм корпоративного уп�
равління повинен впливати не тільки на кіль�
кісні показники діяльності агроформувань, але
й на якісні індикатори. Це дає можливість, з
одного боку, встановлювати менеджментом
аграрних підприємств чіткі орієнтири економ�
ічного розвитку, а з іншого — формувати
відчуття відповідальності керівників за взяті
зобов'язання щодо управління в інтересах ак�
ціонерів, працівників, держави, сільських гро�
мад, суспільства в цілому [6, с. 68]. Саме його
приклади показують найбільш успішні вітчиз�
няні агрокорпорації — ПАТ "ДМК "Таврія",
ПрАТ "Чумак", ПАТ "Оболонь" та ін., відомі
не лише виробничо�економічною ефективністю
та значною часткою присутності на вітчизня�
ному та світових аграрних ринках, але й соці�
альними ініціативами.

Отже, механізм корпоративного управління
вважається ефективним, коли на рівні корпора�
тивних агроформувань досягнуто визначені цілі
за умови збереження прав власників та дотриман�
ня інтересів всіх учасників корпоративного про�
цесу, а на рівні держави вжито всі необхідні за�
ходи щодо забезпечення формування й рівноп�
равного розвитку корпоративного сектора, ма�
лих підприємств, особистих господарств населен�
ня [9]. Основою саморегулювання механізму кор�
поративного управління є розробка рекоменда�
ційних стандартів управлінських рішень, правил,
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процедур та кодексів корпоративного управлін�
ня, що деталізують окремі його аспекти в рамках
Принципів корпоративного управління.

ВИСНОВКИ
Механізм корпоративного управління націле�

ний на врегулювання економічних інтересів влас�
ників та інших зацікавлених осіб у рамках стра�
тегії стійкого розвитку агроформувань, що
уособлює економічні, організаційні, виробничі,
соціальні, екологічні та інші відносини у середині
аграрних підприємств. Відповідно, якісне вико�
ристання всіх можливих інструментів механізму
корпоративного управління сприятиме підвищен�
ню ефективності діяльності агроформувань, що,
в свою чергу, призведе до задоволення економі�
чних потреб не тільки їх власників, а й інших учас�
ників корпоративних відносин, аграрного ринку,
суспільства загалом.
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