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Постановка проблеми. Україна — це країна з 

потужним агропромисловим ресурсним потен-

ціалом та величезними перспективами розвитку 

сільського господарства. Насамперед мова йде 

про сприятливі кліматичні умови та якісні земель-

ні ресурси, історичний досвід і традиції агропро-

мислової діяльності населення, наявність яких 

свідчить про можливість ефективного розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Аграрний 

сектор є важливою стратегічною галуззю укра-

їнської національної економіки, що забезпечує 

продовольчу безпеку та продовольчу незалежність 

нашої держави, дає значній частині сільського на-

селення робочі місця, забезпечує наповнення бю-

джету, експортні поставки продовольчих товарів. 

Він формує 16–17 % валового внутрішнього про-

дукту. У Білорусі та Казахстані, наприклад, цей 

показник становить 13 %, у Росії — майже 7 %, у 

Грузії — більше половини, Вірменії, Киргизстані 

та Узбекистані — близько третини. Але вироб-

ничо-економічні можливості аграрного сектору 

України використовуються далеко не повністю, 

хоча аграрний сектор і забезпечує близько 60 % 

фонду споживання населення, займає друге міс-

це серед секторів економіки у товарній структурі 

експорту і залишається практично єдиною галуз-

зю, яка багато років поспіль забезпечує позитивне 

зовнішньоторговельне сальдо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Деякі 

аспекти зазначеної проблеми висвітлені в працях 

І. Г. Кириленка [1], М. А. Хвесика [3], С. О. Лизу-

на [3], В. А. Слєпова [5], А. О. Мамедова [5].

Мета статті полягає у розкритті особливостей 

формування ресурсного потенціалу корпоративно-

го сектору сільського господарства регіонів України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним нормативно-правовим документом, 

який виражає державну підтримку аграрного сек-

тору сьогодні, є Закон України «Про державну 

підтримку сільського господарств а України» від 

24.06.2004 р. Незважаючи на певні досягнення у 

розвитку аграрної сфери, в Україні ще багато пи-

тань її організації та управління чекають на ви-

рішення. Для того, щоб сільське господарство в 

нашій країні розвивалося і процвітало, потрібні 

суттєві зміни у податковій, митній, ціновій полі-

тиці. Сільському господарству необхідні стабільні 

ціни, орієнтуючись на які товаровиробники мо-

гли б визначати оптимальний обсяг виробництва 

продукції, платоспроможний попит на сільсько-

господарську техніку, садивний матеріал. Ціновий 

механізм повинен стати головною ланкою ста-

більного аграрного виробництва, збалансованого 

продовольчого ринку на перспективу. Важливу 

роль відіграє утворення у сільському господарстві 

кластерів. Кластерні локальні мережі територі-

ально-виробничих систем є джерелами і фактора-

ми забезпечення ефективності агропромислової 

діяльності, високого рівня та якості життя насе-

лення, економічного зростання і сталого розвит-

ку території. У центральних, південних і східних 

областях України формуються зерново-олійні, 

м’ясо-молочні кластери, які мають високу ефек-

тивність [1]. Що стосується земельних відносин, 

в Україні ще не повною мірою вирішені питання 

формування ринку землі. Зокрема, не визначено 

місце землі в системі економічного обігу, не ство-

рено належних умов для реалізації громадянами 

права власності на землю, потребує удосконален-

ня інфраструктура ринку землі. Механізм оренди, 

особливо короткострокової, не відповідає завдан-

ням раціонального землекористування [2].

Розвиток системи раціонального природоко-

ристування орієнтує на посилення впливу й одно-

часно відповідальності владних структур, які по-

винні сприяти зосередженню зусиль на найбільш 

перспективних для тієї чи іншої території напря-

мах розвитку, включаючи розширення взаємодії 

суб’єктів економічної діяльності та формування 

відповідних просторових ринків.

Досягнення очікуваних результатів можливе 

шляхом визначення на певному територіальному 

просторі відповідних кластерів, орієнтованих на 

використання комплексного чи окремого при-

родного ресурсу. Для бізнесу кластер є засобом, 

що дає реальну можливість забезпечити собі кон-

курентоспроможність у майбутньому, тобто ство-

рювати довгострокову стратегію розвитку вироб-

ництва. Для територіальної громади, що володіє 

природними ресурсами, він є засобом забезпечен-
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ня за його рахунок умов самовідтворення. Це ви-

значає необхідність гармонізації інтересів бізнесу 

та влади в рамках організаційної структури, котру 

можна умовно позначити як кластер-корпорацію. 

Переваги такої організаційної форми полягають 

у можливості поєднання факторів продуктивної 

системної виробничої комплексності та акціону-

вання ресурсів, у тому числі природних.

Фінансовий механізм забезпечення сталого 

розвитку повинен базуватися на поєднанні власних, 

залучених та запозичених матеріальних і фінан-

сових ресурсів у територіальних відтворювальних 

процесах. Недостатність бюджетних ресурсів для 

повноцінного фінансування сталого розвитку зу-

мовлює необхідність їх доповнення інвестиційними 

ресурсами фінансових ринків, які найбільш ефек-

тивно можуть залучатися та використовуватися у 

ході реалізації конкретних інвестиційних проектів.

Проблемні питання розвитку фінансового 

простору України полягають у низькій ємності 

територіального суспільного фінансового секто-

ру, недостатній розвиненості фінансових ринків 

і незавершеності нормативно-правового забез-

печення розвитку фондового ринку та ринків фі-

нансових послуг.

У рамках активізації процесу формування 

корпоративного простору управлін ня природни-

ми ресурсами доцільно:

— орієнтувати кластерно-корпоративні форми 

управління на вилучення та перерозподіл ресурсної 

ренти з метою забезпечення отримання комплекс-

ного еколого-економічного ефекту розвитку тери-

торій через механізми поєднання вертикальної та 

горизонтальної інтеграції кластерів-корпорацій;

— забезпечити прозорість ринкового проце-

су в системі природокористування внаслідок ви-

користання комплексу механізмів, включаючи: 

формування оновленого зовнішнього незалежно-

го та державного аудиту; сек’юритизацію ресур-

сокористування; диференціацію управління при-

родно-ресурсними відносинами за видами форм 

власності на природні ресурси; упорядкування в 

межах законодавства проблем ефективної влас-

ності; створення підґрунтя для активізації роз-

витку комунальної власності на природні ресурси 

місцевого значення тощо;

— включити до цільових господарських 

функцій екологоорієнтованих кластерів-корпо-

рацій забезпечення раціонального еколого-еко-

номічного використання і відтворення природних 

ресурсів згідно із суспільними інтересами, отри-

мання прибутків від екологоорієнтованої госпо-

дарської діяльності, залучення додаткових коштів 

у природоохоронну сферу на засадах фінансизації 

сфери природокористування;

— розвинути систему управління капіталізаці-

єю природних ресурсів шляхом оцінки наявних на 

території природно-ресурсних активів, розробки 

системи заходів щодо підвищення ефективності їх 

використання в господарському обігу; підвищити 

ефект функціонування територіальної фінансової 

системи, забезпечити постійне відшкодування та 

формування нових потоків природно-ресурсних 

активів, здатних приносити доход, відіграючи роль 

як застави, так і джерела прибутків;

— ввести в обіг фінансової системи нову масу 

природно-ресурсних активів за рахунок форму-

вання відповідної інфраструктури щодо чіткої 

специфікації прав власності, створення вбудова-

них обмежень і захисних механізмів, модернізації 

законодавства у сфері застави, сек’юритизації;

— запровадити систему паритетної участі 

держави, регіональних, місцевих владних та біз-

несових структур суб’єктів природокористування 

в управлінні природно-ресурсними комплексами;

— створити мережі спеціалізованих інвести-

ційних центрів при владних структурах або ж під 

їх контролем, основним завданням яких є аку-

муляція коштів, отриманих у результаті перетво-

рення природних ресурсів у фінансові активи, із 

забезпеченням перерозподілу дивідендів та інших 

доходів між власниками і користувачами природ-

них ресурсів з урахуванням регіональних, місце-

вих та загальнодержавних інтересів [3].

У 2012 р. спостерігалася активність корпо-

ратизації, тобто злиттів і поглинань. Передусім, 

у фінансовому секторі, сільському господарстві 

та енергетиці, в основному — за рахунок прива-

тизації. У фінансовому секторі найпомітнішими 

угодами стали продаж «Банку Форум» Смарт-

Груп, а також продаж українського «SEB Банку» 

локальному інвестору. В агросекторі відбулася 

низка великих угод. На початку року Alpcot Agro 

з активами в Україні та Росії завершила операцію 

з придбання українського агрохолдингу Landkom 

(земельний банк — близько 75 тис. га).

Продовжуючи тенденцію попередніх років, 

великі гравці, що володіють доступом до міжна-

родних ринків капіталу, здійснили низку угод для 

збільшення і консолідації земельного банку. Серед 

активних гравців слід відзначити компанію Kernel, 

яка на початку 2012 р. збільшила земельний банк 

на 100 тис. га в результаті придбання Стіомі і за-

вершила ще кілька дрібніших угод протягом року. 

Також була завершена угода купівлі компанією 

IMC підприємства Агропрогрес (40 тис. га). Зараз 

виставлено на продаж кілька великих агробізнесів 

із земельним банком від 100 тис. га.

Кількість угод злиттів і поглинань за секто-

рами в Україні у 2012–2013 рр. склали: сільське 

господарство — 25, фінансовий сектор — 15, ма-

шинобудування — 12, послуги — 16, торгівля — 4 

енергетика (видобуток, виробництво, дистрибу-

ція) — 15, будівництво та нерухомість — 12, хар-

чова промисловість — 4, фармацевтика (вироб-

ництво та дистрибуція) — 7 [4].
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У процесах динамічного розвитку глобалізації, 

зростання відкритості і взаємозалежності націо-

нальних економік, формування нового типу між-

народних фінансових відносин зростає значення 

корпорацій. Вони виступають і як ключові компо-

ненти національної економіки, і як її рушійні сили.

Одним із найбільш значних і традиційних вну-

трішніх фінансових ресурсів корпорацій є кошти 

власників та співвласників корпорації, що форму-

ються і акумулюються в ході емісії та розміщення 

пайових цінних паперів. Купуючи акції корпорації, 

приватні особи, працівники корпорації, зовнішні 

підприємницькі структури, громадські організації, 

державні установи включаються в систему корпо-

рації як її своєрідні елементи зі своїми функціями 

і взаємозв’язками. За цільовим призначенням цей 

вид фінансових ресурсів корпорацій досить дивер-

сифікований. Для ринкової економіки це основне 

джерело грошових коштів, призначених для фор-

мування, використовуваних при створенні під-

приємницької структури. Сформувавши основні 

фонди та оборотні кошти, акціонерний капітал 

може значно урізноманітнити своє використан-

ня, стати джерелом фінансування розширення і 

розвитку корпорації, реалізації її соціальної по-

літики, інвестицій. Природно, що доступність, 

інтенсивність, об’ємність цих ресурсів значно 

різняться залежно від цільових установок інвес-

торів. Цільовими установками, або призначен-

ням зовнішніх фінансових ресурсів, корпорацій 

найчастіше є підтримання оперативного функ-

ціонування корпорації, забезпечення її розвитку, 

розширення або реструктуризації. Ними можуть 

бути реалізація конкретних проектів, створення 

(стартовий етап) нової корпорації. Є і специфіч-

ні цільові установки для зовнішніх фінансових 

ресурсів. Мова йде про такі цільові інвестиційні 

пріоритети, реалізовані через зовнішні фінансові 

ресурси, як оволодіння корпорацією або конт-

роль над нею, економічний тиск на адміністрацію 

регіонів місцезнаходження підрозділу або голов-

ного офісу корпорації, а також для спекуляцій.

Велике значення для ефективного фінансо-

вого менеджменту в корпораціях має класифіка-

ційний підхід, що розділяє їх зовнішні фінансові 

ресурси за ступенем їх активізації. Аналогічно 

внутрішнім ресурсам це основні, додаткові і ви-

падкові зовнішні фінансові ресурси, а також ті, 

що реально використовуються, та потенційні. У 

цій класифікації особливе значення мають спе-

цифічні регіональні фактори, що обмежують ак-

тивізацію і використання зовнішніх фінансових 

ресурсів корпорацій. Дія цих факторів, їх напрям-

ки та інтенсивність залежать від природних умов 

і сировинної бази, наявності та складу праце-

здатного населення, а також соціальних традицій, 

нормативних правил і обмежень. Останні регулю-

ють діяльність корпорацій у сфері фінансів.

У результаті проведеного аналізу можна зро-

бити висновок про те, що не тільки внутрішні, а 

й зовнішні фінансові ресурси можуть забезпечи-

ти ефективний бізнес корпорації. Хоча зовніш-

ні фінансові ресурси складніше управляються і 

важче активізуються, більш затратні, вони воло-

діють низкою переваг порівняно із внутрішніми 

фінансовими ресурсами. По-перше, вони забез-

печують більшу адаптивність до місцевих фінан-

сових і валютних умов (податків, контролю й об-

межень, валютних курсів). По-друге, вони можуть 

більшою мірою захищати фінанси корпорацій від 

інфляції. По-третє, на відміну від внутрішніх фі-

нансових ресурсів можливості їх зміни різнома-

нітніші. Зовнішні фінансові ресурси так само, як 

і внутрішні можуть бути класифіковані за низкою 

ознак. Порівняно зі звичайними національними 

підприємницькими структурами у корпораціях зо-

внішні фінансові ресурси більш диверсифіковані і 

потенційно дешевші. Це дає більше можливостей 

при професійному ефективному менеджменті для 

розвитку і вдосконалення бізнесу корпорації. Кла-

сифікаційний аналіз дозволяє визначити найбільш 

ефективні, затребувані, доступні і найбільш пер-

спективні зовнішні фінансові ресурси корпорацій, 

їх можливі поєднання і балансування між собою та 

із внутрішніми фінансовими ресурсами. Зовнішні 

фінансові ресурси корпорацій можуть бути класи-

фіковані за їх економічною сутністю. Тут можна 

виокремити низку варіантів зі своїми методиками, 

інструментами, ефективністю. По-перше, зовніш-

ні джерела грошових коштів корпорації можуть 

бути фінансовими, кредитними та фондовими. 

Вже тут їх характеристики істотно розрізняються. 

Перші — часто безоплатні, але складно управля-

ються і активізуються лише за дотримання низки 

специфічних умов. Другі і треті припускають їх 

повернення, терміновість, платність, які, у свою 

чергу, диверсифіковані залежно від механізмів 

і використовуваних інструментів їх активізації. 

По-друге, зовнішні фінансові ресурси транснаціо-

нальних корпорацій можуть бути охарактеризовані 

як перерозподільні, позикові та залучені залежно 

від особливості грошових потоків, що лежать в їх 

основі, їх напрямів, потужності, спонукальних мо-

тивів учасників. Класифікація зовнішніх фінансо-

вих ресурсів корпорації можлива за джерелами їх 

утворення. Вона відокремлює: фінансові ресурси, 

що надходять як капітальні вкладення або субсидії 

з бюджетної системи, що формуються епізодично 

у виняткових випадках як фінансова допомога; 

фінансування спільних проектів або комерційні 

кредити підприємницьких структур, пов’язаних як 

спільною діяльністю, так і інвестиційними інфра-

структурами з корпорацією; залучення через ощад-

ну систему або інвестиційні інститути грошових 

ресурсів населення, в першу чергу заощаджень, а 

також коштів громадських організацій. Останнє 
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можливо і переважно, якщо діяльність корпора-

ції відповідає прямо або побічно соціальним ці-

льовим пріоритетам громадських організацій. Ще 

одна класифікаційний ознака — регіон активізації 

зовнішніх ресурсів корпорації. Вона виокремлює: 

місцеві фінансові ресурси, що формуються в кон-

кретному регіоні місцезнаходження підрозділу 

корпорації, з урахуванням природних, ресурсних, 

економічних, соціальних, політичних і адміністра-

тивних чинників; регіональні, утворені у тому ж 

регіоні, де функціонують підрозділи корпорації [5].

Висновки з проведеного дослідження. Глобаль-

ні зміни в діяльності корпорацій найтіснішим чи-

ном пов’язані з використанням сучасних методів 

і прийомів корпоративного управління. Актуаль-

ність вивчення можливостей управління ресурс-

ним потенціалом корпорацій обумовлена такими 

положеннями:

— процес фінансової глобалізації охопив і 

Україну, економіка якої послідовно інтегрується у 

світове господарство;

— корпорації сформували в Україні стійку 

мережу дочірніх підприємств, внесок яких у на-

ціональну економіку, в забезпечення потреб на-

селення значущий і перспективний у довгостро-

ковому періоді;

— сучасний етап розвитку вітчизняного під-

приємництва в Україні відрізняється значною 

часткою участі корпорацій в прямих іноземних 

інвестиціях, які сприяють масштабній та ефек-

тивній трансформації української економіки;

— формуються українські корпорації з мере-

жею дочірніх підприємств, що потребують ство-

рення гнучкого апарату корпоративного управ-

ління, використання сучасної системи методів, 

прийомів та інструментів.
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