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АНОТАЦІЯ. У статті описано роль інтегрованих аграрних форму-
вань у сільськогосподарському виробництві та розвитку соціальної
сфери сільських територій, розглядаються позитивні тенденції та
обмеження їх діяльності, визначаються перспективи подальшого
розвитку в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інтегровані аграрні формування, обмеження
розвитку, перспективи.

ANNOTATION. In the article the role of the computer-integrated
agrarian formings is described in an agricultural production and
development of social sphere of rural territories, positive tendencies

© І. В. Куценко, 2015



Формування ринкової економіки. 2015. № 33

214

and limitations of their activity are examined, the prospects of
subsequent development are determined in Ukraine.
KEYWORDS: the agrarian formings, limitations of development,
prospect are computer-integrated.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних
умовах розвитку агропромислового комплексу провідне місце
у виробництві сільськогосподарської продукції, її зберіганні та
переробці посідають великі аграрні компанії. З кожним роком
зростає їх частка в обсягах виробництва сільськогосподарської
продукції, а відтак вплив на внутрішній аграрний ринок. Зде-
більшого позитивна динаміка спостерігається завдяки інтегра-
ційним процесам, що відбувалися в самих аграрних компаніях.
Проте залишаються невирішеними багато проблем економіч-
ного, політичного та соціального характеру, які стримують по-
дальший розвиток великих формувань в АПК та їх вклад в
економіку держави.

Зважаючи на це, своєчасним і необхідним є дослідження про-
цесів, які відбуваються у великих аграрних формуваннях, вияв-
лення позитивних тенденцій і стримуючих факторів. У свою чер-
гу, процес інтеграції агроформувань потребує подальшого удос-
коналення механізму економічних відносин між учасниками аг-
рарного ринку та суб’єктами сільських територій.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Пробле-
мам розвитку інтегрованих структур в АПК присвячені праці віт-
чизняних і зарубіжних вчених В. Андрійчука, В. Валентинова, М.
Маліка, В. Месель-Веселяка, В. Терещенка, М. Туган-Бара-
новського, Г. Черевка, О. Шпичака, О. Шкільова, Л. Яреми, Є. Ясі-
на та інших.

Відзначаючи значний внесок цих вчених у вирішення проблем
становлення і розвитку інтегрованих формувань, зауважимо, що
недостатньо дослідженими залишаються механізми економічних
взаємовідносин із суб’єктами інфраструктури аграрного ринку та
їх значення в розвитку соціальної сфери села. У цьому полягає
актуальність обраної теми статті та визначається її зміст.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення ролі
інтегрованих аграрних формувань у виробництві сільськогоспо-
дарської продукції та розвитку соціальної сфери села, виявлення
позитивних тенденцій і стримуючих факторів їх діяльності, а та-
кож перспективи їх подальшого розвитку в Україні.
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Виклад основного матеріалу. Процеси інтеграції в агро-
промисловому комплексі є ефективним напрямом розвитку ві-
тчизняного аграрного виробництва, які передбачали не тільки
вирощування сільськогосподарської продукції, а й запрова-
дження її переробки, розширення заготівельно-збутової діяль-
ності та централізованого матеріально-технічного забезпечен-
ня. Такі процеси викликали необхідність підвищення продук-
тивності праці, запровадження в господарську діяльність су-
часної техніки та технологій, удосконалення логістичної ін-
фраструктури. Наслідками інтеграційних процесів, які розпо-
чалися в Україні наприкінці 90-х років минулого століття та
тривають і донині, є створення принципово нових аграрних
формувань, які таким чином намагаються зменшити негатив-
ний вплив кон’юнктури вітчизняного аграрного ринку на гос-
подарську діяльність.

Вдалим, на нашу думку, є визначення агропромислової інтег-
рації приведене в дисертаційній роботі Л.В. Яреми, де, враховую-
чи проведені дослідження генезису тлумачень понять «інтегрова-
ні формування», «інтеграційні зв’язки», «агропромисловий ком-
плекс», встановлено, що агропромислова інтеграція — це процес
зміцнення соціально-економічних взаємозв’язків між сферами
агропромислового комплексу та сільських територій, який здійс-
нюється шляхом розвитку продуктивних сил, прискорення науко-
во-технічного прогресу та інформатизації, розширення взаємовід-
носин сільського господарства з іншими галузями економіки, для
створення кінцевої продукції і доведення її до споживача [1].

Інтегровані агроформування є відносно новою формою орга-
нізації господарської діяльності в аграрному секторі України,
проте наразі сформувалися характерні особливості їх діяльності.
Зокрема, значна централізація капіталу; можливість здійснення
погодженої фінансової інвестиційної та кредитної політики; гну-
чкість і мобільність у виборі організаційно-правових форм учас-
ників аграрних формувань; можливість диференціації ризиків;
ефективність фінансового та податкового планування; бюрокра-
тизація управління, складність ієрархічної структури; збереження
нерентабельних виробництв, які призводять до зниження ефекти-
вності діяльності [2].
Характеристика інтегрованих аграрних формувань в Україні.

На початку 2014 року в Україні функціонувало 78 інтегрованих
аграрних формувань, площа обробітку земель в яких перевищила
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10 тис га. Загалом у їх землекористуванні знаходилося 5,85 млн
га, або майже 28 % загальної площі угідь, що перебувають у ви-
користанні сільськогосподарських підприємств [2]. Основним
критерієм, який характеризує інтегровані аграрні формування в
Україні, є розмір земельного банку, тобто кількість земельних
угідь сільськогосподарського призначення в обробітку. За цим
критерієм інтегровані аграрні формування в Україні умовно роз-
поділяються на чотири групи.

До першої групи таких компаній належать ті компанії, що
мають понад 100 тис га земель в обробітку, а саме компанії
«UkrLandFarming» (понад 600 тис. га), «NCH Capital», «Кер-
нел» (понад 400 тис. га), «Мрія», «МХП» (понад 300 тис. га),
«Українські аграрні інвестиції», «Астарта» (понад 200 тис. га).
За підсумками 2013 року в Україні нараховувалося 15 таких
компаній [3]. Вони займаються виробництвом продукції рос-
линництва та тваринництва, мають розвинену логістичну ін-
фраструктуру, здійснюють переробку сільськогосподарської
продукції, мають власні підприємства з постачання матеріаль-
но-технічних ресурсів та експорту готової продукції на зовні-
шні ринки.

До другої групи великих аграрних компаній належать ті ком-
панії, що мають від 40 до 100 тис. га земель обробітку. Серед них
найбільшими є компанії «Свагор» (до 90 тис. га), «Нібулон» (до
80 тис. га), «KSG Agro», «Glencore International» (понад 70 тис.
га). В Україні нараховувалося 18 таких аграрних формувань [3].
Компанії, що належать до цієї групи, достатньо різноманітні за
спеціалізацією. При цьому, для окремих таких суб’єктів господа-
рювання виробництво продукції рослинництва є лише супутнім
напрямом діяльності. Зокрема, компанії «Нібулон», «Glencore
International» і «Група Агротрейд» є провідними експортерами
зерна та олійного насіння; «Інтер-Агросистеми» є великим по-
стачальником і дистриб’ютором ветеринарних препаратів, а та-
кож другим в Україні за обсягами виробництва яєць; «АПК-
Інвест», «ВВ Холдинг» є спеціалізованими тваринницькими ком-
паніями, для яких консолідація земельних ресурсів спрямована
на забезпечення власних потреб у кормах.

Третю групу великих аграрних компаній формують суб’єкти
господарювання, що мають в обробітку від 20 до 40 тис. га. Ця
група компаній є більш чисельною та налічує 28 інтегрованих аг-
рарних формувань. Загалом їх землі в користуванні становлять
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0,84 млн га, або 14 % загального землекористування великих аг-
рарних компаній. У свою чергу, до четвертої групи такої харак-
теристики належать компанії, що використовують площі земель-
них угідь від 10 до 20 тис. га. Сільськогосподарських під-
приємств, що мають такі площі землекористування, в Україні кі-
лька десятків, проте не всі вони відповідають критеріям великих
аграрних формувань. Тому до цієї групи в Україні належать лише
16 інтегрованих аграрних формувань, які спільно використову-
ють 0,21 млн га вітчизняних земель сільськогосподарського при-
значення [3].
Результати діяльності. За даними Державної служби статис-

тики України, обсяг валової продукції сільського господарства
України в 2013 році становив 252,8 млрд грн, у тому числі про-
дукції рослинництва — 175,9 млрд грн [4]. Інтегровані агрофор-
мування, за результатами 2013 року, збільшили виробництво ва-
лової сільськогосподарської продукції до 53,97 млрд грн, або на
16,7 % порівняно з попереднім роком. Частка великих компаній у
сукупному виробництві продукції збільшилась з 20,7  до 21,3 %.
Порівняно з сільськогосподарськими підприємствами, внесок ін-
тегрованих агроформувань у виробництво валової сільськогоспо-
дарської продукції залишився майже без змін — на рівні 40 %,
що відповідає показнику 2012 року.

У структурі виробництва валової продукції рослинництва час-
тка інтегрованих агроформувань становить у 2013 році 19,2 %.
Для порівняння, у 2012 році — 18,7 %. Ця частка хоча й зростає,
проте становить менше п’ятої частини, здебільшого через наяв-
ність достатньо великої кількості дрібних та середніх незалежних
виробників, що спеціалізуються на продукції рослинництва. Ра-
зом з тим, інтегровані агроформування мають значно вищий рі-
вень ефективності за обсягом виробництва валової продукції ро-
слинництва в розрахунку на 1 га, а саме 6,02 тис. грн, проти
середнього показника по Україні — 4,74 тис грн.

У тваринництві інтегровані агроформування стали основним
товарним виробником. Такого результату досягнуто за рахунок
консолідації та введення в дію нових виробничих потужностей,
насамперед у птахівництві та свинарстві. За результатами роботи
в 2013 році, великі аграрні компанії забезпечили 26,3 % (24,8 % у
2012 році) від загального виробництва валової продукції тварин-
ництва та понад 60 % виробленого сільськогосподарськими під-
приємствами. Фактично три найбільші аграрні компанії, а саме
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«МХП», «UkrLandFarming» і «NCH», забезпечили виробництво
сільськогосподарської продукції на 19,6 млрд грн, тоді як інші
сільськогосподарські виробники — лише на 19,1 млрд грн [3]. В
Україні можна досягати більших показників розвитку великих
аграрних формувань, проте наразі існує багато факторів, які
стримують такий розвиток.
Стримуючі фактори. Інтегровані агроформування України

перебувають під впливом нерозвиненого бізнес-середовища. Це
проявляється у нестачі кваліфікованих кадрів у сільській місце-
вості (зокрема агрономів, ветеринарів, механіків), обмеженому
доступі до капіталу підприємств, зміні системи оподаткування,
відсутності прозорого механізму державної підтримки. У свою
чергу, регулювання ринку землі, недостатній професіоналізм і
недорозвинута інфраструктура аграрного ринку також стримують
розвиток інтегрованих агроформувань. До того ж, не створено
цивілізований ринок агропродукції, тож існують ризики неперед-
бачуваності адміністративного регулювання цін і можливих об-
межень експорту.

До проблем розвитку інтегрованих агроформувань в Україні
належать невирішеність земельних питань, зокрема стихійності у
процесах оренди та купівлі-продажу землі. Так, нераціональна
структура виробництва та інтенсивні технології в рослинництві
призводять до порушення науково доведених систем ведення
сільського господарства, монокультуризації землеробства, дегра-
дації сільгоспугідь. Отже, ці та інші існуючі фактори стримують
розвиток великих аграрних формувань в Україні.
Проблеми. Концентрація земель інтегрованими агроформу-

ваннями шляхом витіснення з ринку оренди землі окремих агра-
рних підприємств і фермерів створює нову соціально-економічну
ситуацію на селі. Її основними характеристиками є: втрата для
певної кількості сільських жителів місця роботи; зменшення фі-
нансування на створення та підтримку сільської інфраструктури,
яке раніше здійснювали сільськогосподарські підприємства (до-
роги, дитячі садки і школи, будинки культури, фельдшерсько-
акушерські пункти тощо).

Іншим важливим аспектом для сільської місцевості є необхід-
ність розвитку малого несільськогосподарського бізнесу на селі.
У сільській місцевості потрібно створювати для цього сприятливі
умови. Малий несільськогосподарський бізнес на селі може спри-
яти працевлаштуванню вивільнених із аграрної сфери працівни-
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ків, є привабливим для молоді, забезпечить додаткові надхо-
дження до місцевих бюджетів. Малий несільськогосподарський
бізнес — це можливість диверсифікації сільської економіки, що є
досить важливим для сільської громади.
Перспективи розвитку. Роль інтегрованих агроформувань

у розвитку агропромислового комплексу та економіки держа-
ви є значною і підвищуватиметься в перспективі. Надалі про-
довжуватиметься процес концентрації сільськогосподарських
земель великими аграрними компаніями шляхом оренди зе-
мель через припинення діяльності неефективних аграрних
підприємств. Цей фактор потрібно враховувати при розбудові
аграрної політики держави та програм розвитку сільських те-
риторій. Інтегровані аграрні формування через заходи держа-
вної політики необхідно спрямовувати до розвитку сільських
територій. Здебільшого це стосується системи оподаткування,
що повинно вирішуватися в контексті загальної податкової
реформи.

Висновки. Виникнення і розвиток інтегрованих агроформу-
вань є результатом аграрних реформ, зокрема, земельної рефор-
ми. Їх вплив на підвищення ефективності використання виробни-
чих ресурсів у сільському господарстві та інших сферах агробіз-
несу оцінюється позитивно. Діяльність інтегрованих формувань
відповідає сучасним тенденціям розвитку аграрного виробницт-
ва, що характеризуються впровадженням новітніх технологій ви-
робництва та його управління, а також глобалізаційними тенден-
ціями.

Однак, поряд з великими аграрними формуваннями мають
розвиватися й інші організаційно-правові форми агробізнесу
— сільськогосподарські підприємства і фермерські господарс-
тва, переробні та заготівельно-збутові підприємницькі струк-
тури тощо. Різні організаційно-правові форми ведення агробіз-
несу необхідні для досягнення найкращого використання
ресурсів — землі, капіталу, праці, підприємницьких здібностей
людей. При цьому система державної підтримки сільського го-
сподарства має спрямовуватися на підтримку фермерів і мало-
го несільськогосподарського бізнесу на селі. У свою чергу, ін-
тегровані агроформування, які мають можливості для залу-
чення капіталу міжнародних фінансових ринків, такої підтри-
мки не потребують.
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В Україні повинні діяти рівні й прозорі умови для ведення бі-
знесу всіма формами господарювання в АПК, а бюджетну під-
тримку необхідно зосередити на розвитку аграрної освіти й нау-
ки, створенні інформаційних систем для збирання і розповсю-
дження ринкової інформації серед суб’єктів ринку, розвитку до-
радчих служб та, що найважливіше, — сільської інфраструктури
(інженерна інфраструктура, об’єкти освіти, культури. медицини).
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