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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено ґенезу та етапність становлення
й розвитку конгломератних інтеграційних процесів в аграрному се-
кторі. Проаналізовано основні нормативно-правові аспекти холди-
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Постановка проблеми. Модернізаційні процеси в аграрному
секторі економіки України серед іншого привели до появи й сис-
темного розвитку великих конгломератних компаній, які інтег-
руються до транснаціональних корпорацій, монополізують агра-
рні ринки та формують аграрне політичне лоббі. У свою чергу, ці
процеси актуалізують проблему дослідження ґенези їх станов-
лення та розвитку, визначення основних етапів структурних транс-
формацій в АПК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню осо-
бливостей вертикальної інтеграції в АПК, холдингізації сільсько-
го господарства, окремим аспектам періодизації розвитку корпо-
ратизації присвятили свої праці В. Андрійчук, О. Бородіна,
В. Геєць, Н. Давиденко, А. Данкевич, С. Дем’яненко, О. Єранкін,
М. Коцупатрий, М. Кропивко, М. Ксенофонтов, С. Лагута, А. Ліс-
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сітса, Ю. Лупенко, М. Малік, В. Ніценко, М. Пугачов, М. Рильсь-
кий, О. Садовник, А. Сірко, Н. Скопенко, Ю. Уманців, В. Шиян та ін.

При цьому переважна більшість праць містять аналіз окремих
складових діяльності агрохолдингів, їх впливу на розвиток сіль-
ських територій чи стан конкуренції на ринку, проблем станов-
лення корпоратизму в сільському господарстві та національній
економіці тощо.

У той же час, питання періодизації становлення, дослідження
ґенези розвитку конгломератних інтеграційних процесів в аграр-
ному секторі залишаються не повною мірою дослідженими, а
зважаючи на стратегічні виклики сьогодення, активні глобаліза-
ційні процеси — дочасними і актуальними.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження ґе-
нези розвитку конгломератних інтеграційних процесів в аграр-
ному секторі економіки України у 1991—2014 рр.

Виклад основного матеріалу. Після розпаду СРСР і набуття
незалежності України був проголошений курс на перехід від пла-
ново-адміністративної системи до ринкової економіки. Цей про-
цес на початку 90-х рр. здійснювався шляхом роздержавлення й
приватизації, формування різних укладів на селі.

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. процес масового роздержавлення
фактично завершився, а накопичений капітал почав повертатися
в Україну, в тому числі і з офшорних зон. У результаті цього утво-
рилися надвеликі фінансово-промислові і промислово-фінансові
групи, почався процес переділу економічного і фінансового про-
стору держави. У цей же час певні компанії почали розглядати
агропромисловий комплекс як вільну ринкову нішу.

Після Указу Президента України «Про невідкладні заходи
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»
(№ 1529/99 від 3.12.1999 р.) інтеграційні процеси в аграрній сфе-
рі значно посилилися, унаслідок чого великі промислові підпри-
ємства з вітчизняним та іноземним капіталом почали проявляти
інтерес до галузі сільського господарства як у ролі інвесторів, так
і самостійних засновників агробізнесу. Цього ж року Указом
Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення
приватизації майна в Україні» (№ 1626/99 від 29.12.1999 р.) пе-
редбачалося створення сприятливих умов для появи приватних
власників, які мають довгострокові інвестиційні інтереси у роз-
витку приватизованих підприємств, тим самим відкриваючи
шлях для формування нового корпоративного устрою.
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Проте процес корпоратизації економіки України шляхом її хол-
дингізації почався і був легалізований у 1994 р. з прийняттям Указу
Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в
процесі корпоратизації та приватизації» (№ 224/94 від 11.05.1994 р.).
Цим документом було закладено фундаментальні підвалини для ус-
пішного й ефективного розвитку холдингових структур. Холдинго-
вою компанією вважався господарюючий суб’єкт, який володіє ко-
нтрольними пакетами акцій інших, одного або більше, господарю-
ючих суб’єктів. Холдингові компанії могли створюватися шляхом
поглинання одного господарюючого суб’єкта іншим (придбання
контрольного пакета акцій) у процесі приватизації або шляхом за-
снування їх органами, уповноваженими управляти державним май-
ном. У той же час, створення холдингових компаній не допускалося
в ряді галузей економіки, в тому числі й у галузі виробництва та пе-
реробки сільськогосподарської продукції.

У процесі приватизації і перерозподілу власності виявилося, що
значні активи у вигляді акцій дуже розпорошені між учасниками,
що унеможливлювало централізоване управління і контроль за під-
приємствами. Для вирішення цих проблем у процесах холдингізації
був прийнятий Указ Президента України «Про участь Української
фондової біржі у приватизаційних процесах» (№ 146/95 від
27.02.1995 р.), відповідно до якого розміщення акцій відкритих ак-
ціонерних товариств почало здійснюватись шляхом їх аукціонного
продажу на Українській фондовій біржі та в її філіях за грошові ко-
шти юридичним і фізичним особам України, що давало змогу кон-
солідувати їх, створивши потужні цілісні майнові комплекси. Але, з
розвитком вторинного ринку цінних паперів, з одного боку, акції
фізичних осіб-селян перейшли до юридичних і фізичних осіб, які не
мали нічого спільного і сільським господарством (тим самим ніве-
лювавши основну ідею господарської аграрної реформи), з іншого
боку — у разі скрутного стану чи для залучення додаткових коштів
підприємства могли продавати частину корпоративних прав, тим
самим відкриваючи шлях до схеми перерозподілу власності шляхом
штучного банкрутства з подальшим викупом. Так, за даними ННЦ
«Інститут аграрної економіки», були приватизовані шляхом викупу
товариством покупців і через продаж акцій ВАТ: у 1994 р. — 92 та
36 об’єктів, у 1995 р. — 454 та 164 об’єкти, у 1996 р. — 712 та 623
об’єкти відповідно [3, c. 260].

Паралельно холдингізації розпочався процес створення про-
мислово-фінансових груп. Так, у Постанові Верховної Ради Украї-
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ни «Про доповідь Президента України «Про основні засади еко-
номічної та соціальної політики» (№ 216/94-ВР від 19.10.1994 р.)
зазначено, що особлива увага Президента буде надаватися ство-
ренню фінансово-промислових груп, що об’єднають інтереси
підприємців, які пов’язані між собою єдиним технологічним цик-
лом. Відповідно до «Положення про промислово-фінансові групи
в Україні», затвердженого Указом Президента України «Про фі-
нансово-промислові групи в Україні» (№ 85/95 від 27.01.1995 р.),
фінансово-промислова група — це статутна або договірна юри-
дична особа, створена шляхом об’єднання промисловими підпри-
ємствами, організаціями, банками та іншими суб’єктами підпри-
ємницької діяльності (передачі у власність, в управління, в тому
числі довірче) належного їм (закріпленого за ними) майна, фінан-
сових ресурсів, а також передачі права управління господарсь-
кою діяльністю для централізованого управління виробничою,
науковою, фінансовою та комерційною діяльністю. Проте цей
Указ не влаштовував значну частин політичних еліт, оскільки
оминав увагою агропромисловий комплекс, який уже розглядався
як перспективна сфера для фінансових інтересів. Після накладан-
ня двох вето Верховною Радою України був прийнятий Закон
України «Про промислово-фінансові групи в Україні» (№ 437/95-
ВР від 21.11.1995 р.), у якому вже промислово-фінансова група
трактувалося як об’єднання, до якого можуть входити промисло-
ві підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, нау-
кові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм
власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створю-
ється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реа-
лізації державних програм розвитку пріоритетних галузей вироб-
ництва і структурної перебудови економіки України, включаючи
програми згідно з міждержавними договорами, а також виробни-
цтва кінцевої продукції. Таке визначення, на думку В. Головка,
ігнорувало суть підприємництва в умовах капіталізму, коли ос-
новна мета — контроль фінансових потоків за формуванням мак-
симального прибутку, а не виробництво продукції, було значно
близьким до суті концерну як об’єднання капіталів, а також знач-
но суперечило інтересам фінансових еліт [4, c. 176]. У кінцевому
підсумку, через недолугість механізму створення і діяльності
промислово-фінансових груп, останні не набули поширення і
відповідно до Закону України «Про визнання таким, що втратив
чинність», Закон України «Про промислово-фінансові групи в
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Україні» (№ 2522-VI від 09.09.2010 р.) опинився поза правовим
полем і був скасований.

У 2000—2010 рр. первинне накопичення капіталу в процесах
корпоратизації відбувалося за схемами свідомого банкрутства
підприємств та їх подальшого викупу, рідше — шляхом рейдерс-
тва і примусового відчуження.

Початком легального (а тому й бурхливого) розвитку холдин-
гових структур в АПК стало прийняття Закону України «Про хо-
лдингові компанії в Україні» (№ 3528-IV від 15.03.2006 р.), у
якому були відсутні обмеження щодо створення холдингових
компаній у сільському господарстві. Відповідно до Закону (в ре-
дакції від 08.04.2012 р.), холдинговою компанією названо акціо-
нерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається
холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв)
двох або більше корпоративних підприємств. Холдинговий кор-
поративний пакет акцій (часток, паїв) — це пакет акцій (часток,
паїв) корпоративного підприємства, який перевищує 50 % чи
становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу
на господарську діяльність корпоративного підприємства. Оста-
точно крапку в процесі холдингізації сільського господарства по-
ставив Указ Президента України «Про визнання таким, що втра-
тив чинність», Указу Президента України від 11 травня 1994 року
№ 224» (№ 640/2007 від 12.07.2007 р.), у якому йдеться про ска-
сування Указу Президента України «Про холдингові компанії,
що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» (№
224/94 від 11.05.1994 р.), а отже і колізій, що виникли стосовно
обмежень створення холдингових компаній у різних галузях еко-
номіки. Однак слід наголосити, що більшість конгломератних
формувань організовані не у формі холдингової компанії, а вико-
ристовують механізми укрупнення бізнесу шляхом злиття і по-
глинання як акціонерних товариств, так і суб’єктів господарю-
вання інших форм (переважно ТОВ і ПП).

Крім того, конгломератні компанії дають змогу виходу на
транснаціональний рівень за рахунок механізму офшорних зон.
Проведений аналіз свідчить, що більшість агрохолдингів України
зареєстровані на Кіпрі в офшорній зоні Нікосія. Вибір цієї зони
спеціальної юрисдикції не є випадковим, оскільки, по-перше,
Україна є правонаступницею Угоди між урядами СРСР і Кіпру
про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна від
29.10.1982 р., згідно з якою дивіденди, доходи і роялті оподатко-
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вуються за нульовою ставкою. По-друге, розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 1.02.2006 р. № 44-р були внесені змі-
ни до розпорядження «Про перелік офшорних зон» (від
24.02.2003 р. № 77) про виключення з переліку офшорних зон Кі-
пру, що зараз не дає змогу провадити спеціальні правила оподат-
кування, передбачені ст. 161 Податкового Кодексу України. Хоча
урядом були зроблені спроби включити до зазначеного переліку
Кіпр, вони виявилися невдалими, оскільки Кіпр є країною Євро-
союзу, яка формально не може вважатися офшорною зоною, а
податкове законодавство Кіпру гармонізовано зі стандартами
ОЕСР. Також цим процесам сприяв Указ Президента України
«Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємни-
цької діяльності» (№ 79/98 від 03.02.1998 р.), яким крім іншого
передбачалося спрощення процедури митного оформлення ван-
тажів при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Починаючи з 2009 р. і до цього часу конгломератні інтегра-
ційні процеси в аграрному секторі економіки протікають в умо-
вах угод типу M&A (ринкова купівля-продаж цілісних майнових
комплексів). Така діяльність підпадає під дію антимонопольного
законодавства, зокрема перебуває у площині Закону України
«Про захист економічної конкуренції» (№ 2210-III від 11.01.2001 р.)
і часто потребує узгодження з Антимонопольним комітетом Украї-
ни. Проте, відповідно до норм статті 22 даного Закону, дії щодо
створення суб’єкта господарювання з метою чи внаслідок ство-
рення якого здійснюється координація конкурентної поведінки
між суб’єктами господарювання, дії щодо придбання часток (ак-
цій, паїв) суб’єкта господарювання особою, основним видом дія-
льності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цін-
ними паперами, дії, які здійснюються між суб’єктами господарю-
вання, пов’язаними відносинами контролю, не підпадають під
дію ст. 24 і не потребують узгодження. Наші дослідження пере-
конливо свідчать, що материнські компанії агрохолдингів в
Україні основним видом економічної діяльності мають за КВЕД -
2010 «Діяльність холдингових компаній», «Консультування з пи-
тань комерційної діяльності й керування», «Діяльність головних
управлінь (хед-офісів)» тощо [5]. Використання механізму транс-
фертного ціноутворення в розрахунках активно використовува-
лася до моменту прийняття Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо удосконалення податко-
вого контролю за трансфертним ціноутворенням» (№72-VIII від
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28.12.2014 р.), де були реалізовані основні принципи стандарту
ОЕСР «Керівництво щодо трансфертного ціноутворення для транс-
національних корпорацій та податкових адміністрацій» в редакції
2010 р., що вже активізувало нову хвилю реорганізації та рестру-
ктуризації підприємств.

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в державі в
цілому та в сільському господарстві зокрема сформувався специфі-
чний вид корпоративного капіталізму, головною особливістю якого
є неподільність власності й влади. Він має істотні деструктивні про-
яви такі як корупція, підвищення ролі силових структур в управлін-
ні, обмеженість економічного і технологічного прогресу, залежність
національної економіки від зовнішніх інтервенцій та нарощення ма-
си державного боргу, наростання кола екологічних проблем приро-
докористування, виокремлення класу еліт тощо. Проведений ретро-
спективний аналіз становлення та розвитку конгломератних
інтеграційних процесів в аграрному секторі показав, що вони не є
стихійним чи випадковим явищем, а виникли планомірно й цілесп-
рямовано, видозмінюючись відповідно до зміни законодавства, ви-
мог сьогодення та запитів їх власників.
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SPECIFIC OF ORGANISATIONSL AND ECONOMIC
COMPOSITION OF LARGE-SCALE AGROINDUSTRIAL
ENITIES AND IT INFLUENCE ON THEIR FUNCTIONING

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено особливості організаційно-
економічної складової великотоварних агропромислових форму-
вань, такі як великомасштабне виробництво, агропромислова ін-
теграція, можливості виробляти і експортувати якісну аграрну
продукцію і продукти харчування, можливості забезпечувати зрос-
таючу віддачу від ресурсів. Обґрунтовується різниця між поняття-
ми «масштаб підприємства» і «розмір підприємства» та показу-
ється вплив розміру підприємства на формування виробничих
витрат.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: великотоварні агропромислові формування,
агрохолдинги, агропромислова інтеграція, промислова переробка,
якість продукції, фінансові потоки, експорт, конкурентоспромож-
ність, віддача від ресурсів, розмір підприємства

ANNOTATION. In the article the features of organizational and
economic composition of large-scale agroindustrial enities such as
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