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АНОТАЦІЯ. Розглянуто проблеми поширення та прискореного
розвитку у вітчизняному сільському господарстві великотоварних
структур холдингового типу. Проаналізовано вплив цих суб’єктів
господарювання на загальний стан сільського господарства, роз-
виток сільських територій і соціальної сфери села. На основі спі-
вставлення альтернативних точок зору різних авторів зроблено
висновок про поєднання на основі такого розвитку високих показ-
ників продуктивності вітчизняного сільського господарства з поси-
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ленням залежності від імпорту перероблених продовольчих това-
рів, світових цін на сировину та курсу національної грошової оди-
ниці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: агрохолдинг, регуляторна політика, ефект ма-
сштабу, інфраструктура аграрного ринку, продовольча безпека.

ANNOTATION. The problems of distribution and accelerated develop-
ment of domestic agriculture velykotovarnyh structures of holding type
are considered. The influence of these entities on the general state of
agriculture, rural development and social village are described.
Comparing the alternative points of the different authors concludes on
the basis of the combination of high rates of domestic agricultural
productivity with increased dependence on imported processed food
products, world commodity prices and the national currency.

KEY WORDS: agroholding, regulatory policies, economies of scale,
Infrastructure of agricultural market, food security.

Постановка проблеми. Тенденції становлення у вітчизняно-
му сільському господарстві великих за розмірами господарських
структур холдингового типу поєднуються з гострими дискусіями
щодо передумов їх розвитку, впливу на стан і перспективи галузі,
сільські населені пункти і окремі території. Висновки, зроблені
на основі оцінки цих тенденцій, у значній мірі зумовлюють вибір
і спрямування державної аграрної політики, її стратегічні орієн-
тири.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Пробле-
ми розвитку агрохолдингів аналізуються у працях багатьох уче-
них-економістів. Серед дослідників не сформовано єдиної точки
зору стосовно економічної і соціальної оцінки надконцентрації
аграрного виробництва. С. Дем’яненко, позитивно оцінюючи дія-
льність агрохолдингів, вказує на поширення у вітчизняному сіль-
ському господарстві сучасних тенденцій, які проявляються у
впровадженні новітніх технологій і систем менеджменту. Розви-
ток агрохолдингів в Україні він вважає адекватною реакцією на
світові глобалізаційні процеси [1]. Альтернативною є точка зору
таких учених, як Осташко Т., Молдаван Л., Бородіної О., Юрчи-
шина В., Пасхавера Б., Прокопа І., Шубравської О., які вважають,
що формуючи агрохолдингові компанії великий бізнес приносить
у жертву своїм економічним інтересам усі соціальні функції сіль-
ського господарства [2]. Поширені підходи, відповідно до яких
позитивна оцінка розвитку агрохолдингів доповнюється обґрун-
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туванням пропозицій щодо посилення соціальної спрямованості
їхньої діяльності і необхідності прийняття відповідних держав-
них регуляторних актів [3].

Метою статті є аналіз і оцінка результатів, пов’язаних із шви-
дким поширенням в аграрному секторі економіки України вели-
котоварних формувань холдингового типу, обґрунтування в цих
умовах державної регуляторної політики.

Виклад основного матеріалу. Історичною передумовою ви-
никнення в Україні агрохолдингів з особливо великим рівнем
концентрації сільськогосподарського виробництва є невизначе-
ність державної регуляторної політики щодо підтримки та ство-
рення умов для розвитку оптимальних за розмірами і організа-
ційною побудовою суб’єктів господарювання; несформованість
прийнятної для малих і середніх форм господарювання інфра-
структури аграрного ринку, у якій генерувались би ринкові ціни
та канали збуту продукції; лібералізація зовнішньоекономічної
діяльності після набуття Україною членства у СОТ, можливість
використання сприятливих в Україні природних чинників для
виробництва та експорту конкурентоспроможної на зовнішньому
ринку сільськогосподарської продукції; наявність родючих зе-
мель, які тривалий час не використовувались.

Реформування сільського господарства України на засадах
приватної власності та ринкових відносин у першій половині 90-
х років минулого століття здійснювалось ліквідацією існуючих
тоді колгоспів і радгоспів. Вважалось, що життєздатні альтерна-
тивні конкурентоспроможні організаційно-правові форми госпо-
дарювання виникатимуть еволюційним шляхом в умовах впливу
ринкових важелів регулювання, які діють автоматично. До уваги
не бралось те, що ринкове регулювання здійснюється за умови
певного рівня сформованості ринкових відносин і інфраструкту-
ри аграрного ринку. Без цього колишнє державне планове ціноу-
творення перетворилось на монопольне формування цін окреми-
ми закупівельними структурами. Особисті селянські господар-
ства, які після паювання земельних угідь перетворились на осно-
вних виробників багатьох видів сільськогосподарської продукції,
без сформованої ринкової інфраструктури не можуть не тільки
вибирати прийнятних для них каналів розподілу, а в значній мірі
ізольовані від ринкових відносин. Не відмічається їх закономір-
ної диференціації, перетворення окремих з них у ринково орієн-
товані господарства товарного типу. Безрезультатними в таких
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умовах були державні програми підтримки фермерських госпо-
дарств. Загальна кількість фермерських господарств України
скоротилась з 43410 у 2007 році до 40752 у 2013 році. Через еко-
номічну непривабливість виробництва в особистих селянських і
фермерських господарствах, обумовлену низькими монопольни-
ми закупівельними цінами, проблемами з реалізацією продукції,
дефіцитністю коштів для придбання необхідних засобів вироб-
ництва, тривалий час придатні для ведення сільського господарс-
тва землі недовикористовувались. Сільські жителі покидали зем-
лі, вишукуючи альтернативні види діяльності, включаючи виму-
шену міграцію за межі держави. Прискорено розвивались особ-
ливо великі за розмірами суб’єкти господарювання, зареєстровані
за різними організаційно правовими формами.

Великі, формально фермерські господарства виникали після лі-
бералізації законодавчих положень, у яких вилучались обмеження
щодо розмірів таких господарств за площею землі, ведення пере-
важно працею сім’ї фермера, необхідністю мати сільськогосподар-
ську освіту або досвід роботи у сільському господарстві тощо. На
основі оренди і суборенди земельних паїв та значних сум інвести-
цій виникали фермерські господарства плантаторського типу. Кі-
лькість таких господарств за 2008—2013 роки зросла з 53 до 60, а
загальна площа сільськогосподарських угідь України, яку вони ви-
користовували відповідно з 313 до 360 тисяч гектарів.

Суттєво більшими за розмірами є суб’єкти господарювання,
створені за іншими організаційно-правовими формами. На поча-
ток 2013 року в Україні нараховувалось майже 80 агрохолдингів,
кожним з яких оброблялось понад 10 тис. га земельних угідь [4].
На початок 2014 року нараховувалось уже понад 100 таких агро-
холдингів. У 2013 році площа земель, що оброблялася найбіль-
шим агрохолдингом ТОВ «Українські аграрні інвестиції», скла-
дала 330 тис. га [5]. У 2014 році найбільший агрохолдинг
UkrLandFarming, орендуючи землі в 23 областях України, оброб-
ляв близько 670 тис. га [6]. Це свідчить про особливо високі тем-
пи збільшення кількості агрохолдингів і концентрації сільського-
сподарського виробництва.

Формується поляризована за розмірами суб’єктів господарю-
вання структура сільського господарства України — дуже малі,
переважно натурального типу особисті селянські господарства,
метою яких, як правило, є самовиживання сільського населення,
поєднуються з особливо великими агрохолдингами при витіс-
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ненні середніх за розмірами суб’єктів. Переваги великих вироб-
ників досягаються ефектом масштабу. Тут використовуються
ефективні засоби виробництва та сучасні технології, формуються
великі товарні партії однорідної продукції, які виводяться на від-
далені, переважно зовнішні ринки. Ефективно здійснюються ло-
гістичні операції. Транспортні витрати у розрахунку на одиницю
продукції скорочуються по мірі збільшення розміру товарних
партій. Агрохолдинги формують власні канали розподілу, що до-
зволяє їм обходитись без сформованої ринкової інфраструктури
та уникати монопольного впливу окремих посередницьких стру-
ктур. Собівартість продукції, виробленої у таких структурах, сут-
тєво нижча від собівартості продукції невеликих підприємств.

Разом з тим, розвиток агрохолдингів призводить до монокуль-
турного спрямування сільського господарства. Виробляється об-
межена за асортиментом, зорієнтована на експорт продукція —
зерно, насіння соняшнику та ріпаку. Експорт сировини поєдну-
ється з імпортом продуктів її переробки. Це посилює проблеми
продовольчої безпеки країни, перетворює її у імпортозалежну за
багатьма видами продукції. Негативні ознаки такої залежності
стали особливо відчутними у другій половині 2014 року, коли
курс гривні порівняно з основними валютами знизився приблиз-
но у два рази, що призвело до такого ж підвищення цін на імпор-
тні продовольчі товари. Упущення цього з поля зору у країнах,
які володіють сприятливими для розвитку сільського господарст-
ва природніми ресурсами призводить до появи ефекту, який у на-
укових виданнях називають «ресурсним прокляттям»[7]. Він по-
лягає у тому, що використовуючи доступні природні ресурси, які
забезпечують конкурентні переваги, можна досягти належних
показників розвитку без спрямування щодо цього зусиль держав-
них органів управління. Це послаблює їх увагу. В країнах, де такі
ресурси відсутні, державні органи змушені розробляти і здійсню-
вати програми розвитку галузі. У довготерміновому періоді пока-
зники галузевого розвитку країн, які володіють конкурентними
перевагами за рахунок природних ресурсів, часто виявляються
гіршими, ніж у країнах, де такі ресурси відсутні. Причиною від-
ставання є можливість одержання ренти від використання приро-
дних ресурсів без інвестицій у розвиток сфери переробки. Такі
країни виявляються дуже залежними від світових цін на сирови-
ну і обмінного курсу національної грошової одиниці. Через нена-
лежний розвиток сфери переробки, низьку конкурентоспромож-
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ність переробленої продукції, в умовах зниження цін на сиро-
вину, показники галузевого розвитку у таких країнах сягають
критичних значень.

Земельні ділянки агрохолдингів розташовані на значній те-
риторії, обробляються механізованими загонами кочовим спо-
собом. Населення сіл до роботи в агрохолдингах, переважно, не
залучається. Зростання продуктивності сільського господарства
поєднується з таким же зростанням безробіття у селах у поєд-
нанні з безробіттям у містах, що призводить до посилення соці-
альних проблем. Навіть за умови сплати агрохолдингами подат-
ку у місцеві бюджети за місцем здійснення господарської дія-
льності це не повністю компенсує гостроти соціальних проблем.
Дані проблеми у повній мірі не можуть бути вирішені і на осно-
ві поширення у сільській місцевості несільськогосподарських
видів діяльності, насамперед зеленого туризму, який останнім
часом активно пропагується. Він може бути лише додатковим
видом діяльності, що доповнює сільськогосподарське вироб-
ництво.

Проблеми обґрунтування оптимальних розмірів сільськогос-
подарських підприємств в економічній літературі не нові, але
тривале їх дослідження поєднується з трактуванням в окремих
виданнях абсолютних переваг великих підприємств. До уваги ча-
сто не береться менша гнучкість цих підприємств з метою при-
стосування до мінливої кон’юнктури ринку, тривалий період їх
перепрофілювання і необхідності для цього значно більшої, ніж у
малих виробництвах, суми коштів.

Для того щоб забезпечувати конкурентні переваги, підприємс-
тво не обов’язково повинно бути великим. Конкурентні переваги
великих підприємств досягаються здійсненням стратегії масового
маркетингу. Виробляються великі обсяги продукції, яка при ни-
зькій собівартості пропонується за порівняно низькими цінами.
Велика загальна маса прибутку досягається за рахунок значних
обсягів виробництва та реалізації продукції. Таку ж прибутко-
вість на капітал можуть забезпечити малі підприємства, якщо
пропонуватимуть за порівняно вищими цінами «особливу» про-
дукцію для окремих вузьких сегментів ринку. Зазначені конкуре-
нтні переваги досягаються стратегією концентрованого маркети-
нгу. При цьому ринок насичується різноманітною продукцією з
орієнтацією на різні сегменти ринку, відповідно до потреб спо-
живачів, що відносяться до цих сегментів.
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З урахуванням цього у більшості економічно розвинутих країн
обмежуються розміри підприємств. Найпоширенішою організа-
ційно-правовою формою господарювання є фермерське госпо-
дарство. При цьому площа земельних угідь у власності таких го-
сподарств за чинним законодавством у Польщі не може пере-
вищувати 500, Угорщині — 300, Іспанії — 250, Румунії — 200
гектарів [8]. Ефект великого аграрного виробництва у світовій
практиці досягається стимулюванням виникнення та розвитку ін-
тегрованих структур, до складу яких входять невеликі суб’єкти
господарювання. Часто інтегруючі функції здійснюють переробні
закупівельно-посередницькі та інші підприємства. Цим вони фо-
рмують свої сировинні зони, закупляють продукцію для реаліза-
ції на внутрішньому та зовнішньому ринку. Формуються великі
товарні партії продукції та зони спеціалізації, структуруються
певні регіональні ринки без надмірного укрупнення окремих
суб’єктів господарювання.

Висновки. Актуальна багатопланова проблема оцінки швид-
кого поширення в Україні агрохолдингів може здійснюватись з
урахуванням як особливостей вітчизняного сільського господар-
ства, так і поширених у світовій практиці тенденцій. Великі
плантаторські монокультурні за спрямуванням аграрні суб’єкти
господарювання переважали у колишніх колоніально залежних
країнах Африки та Азії. Прискорений розвиток агрохолдингів в
Україні є таким же намаганням забезпечення конкурентних пере-
ваг на світовому ринку та прибутку за рахунок сприятливих в
Україні природних чинників, насамперед родючої землі. Високі
темпи концентрації вітчизняного сільськогосподарського вироб-
ництва призводять до підвищення його продуктивності та прибу-
тковості капіталу, але поєднуються із зростанням безробіття у
селах, соціальними проблемами, вимушеним імпортом перероб-
лених продовольчих товарів.

З урахуванням багатофункціональності сільського господарс-
тва та необхідності послаблення залежності країни від поставок
імпортних продовольчих товарів державну регуляторну політику
слід спрямовувати на стимулювання розвитку середніх і малих
форм господарювання. Застосування прийнятних для кожної з
них стратегій призведе до насичення ринку різноманітною про-
дукцією. Ефект, характерний для великомасштабного виробниц-
тва, може бути досягнутий стимулюванням поширення інтегро-
ваних формувань.
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THE PROBLEMS OF ORGANIZING OF ACTIVITY
AND MANAGEMENT OF LARGE-SCALE AGRO-INDUSTRIAL

ENTITIESAND THE DIRECTION OF THEIR OVERCOMING
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто переваги і недоліки діяльності ве-
ликотоварних агропромислових формуваньта встановлено основ-
ні проблеми організації й управління в них. Запропоновано на-
прями подолання наявних проблем для підвищення результати-
вності діяльності цих формувань.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: організація діяльності, великотоварні агропро-
мислові формування, результативність, вдосконалення організації
системи управління.
ANNOTATION. In this article the main advantages and disadvantages
of the activity of the large-scale of agro-industrial entities are
considered and the main problems of organization and management
in them is established. Taking this into consideration the main ways to
overcome exiting problems to increase the productivity of these
entities are offered.

KEYWORDS: organization of activity, large-scale, agro-industrial
entities, productivity, improvement of the organization of management
system.
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