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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Дослідження проблем і перспектив розвитF
ку аграрного сектора економіки України дозF
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У статті проаналізовано сучасний стан земельної детермінанти агрохолдингів в Україні та окреслено перспекти<
ви їх подальшого господарювання. Охарактеризовано структуру аграрного сектора економіки України та визначено
роль і місце агрохолдингів у цій структурі. Обгрунтовано перспективи подальшої трансформації структури земле<
користування в умовах ринкової трансформації земельних відносин у сільському господарстві.

The article presents the analysis of the current state of agricultural holdings in Ukraine and demonstrates the prospects
for their further development and functioning. The organizational and economic mechanism of construction of
agroholdings is investigated. The activity of holdings in the agrarian sector of the economy is analyzed. The agrarian
sector of Ukraine is highlighted in the context of rapid growth of production and export during the last decade. The
importance of the agro<sector in the structure of the national economy is described. The topicality of recent trends in the
sector and the prospects for accelerating the reform of the agrarian sector are considered. The purpose of the study is to
substantiate the benefits of agroholdings compared to other types of agricultural producers, due to the benefits of large<
scale commodity production, investment in agriculture and support for the development of rural areas.
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волить сформувати секторальні напрями
підвищення конкурентоспроможності в конF
тексті забезпечення стійкого економічного
зростання агросектора на принципах інноваF
ційності. На сучасному етапі розвитку аграрF
ного сектора національної економіки актуальF
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ними є питання розвитку агрохолдингів та їх
вплив на секторальну конкурентоспроF
можність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню особливостей розвитку агроF
холдингів в Україні та проблем їх функціонуF
вання присвячені праці багатьох українських
вчених економістів, якFот: В. Андрійчука, О. БоF
родіної, П. Гайдуцького, А. Гуторова, А. ДанF
кевича, С. Дем'яненка, М. Кропивка, Ю. ЛупенF
ка, В. МесельFВеселяка, П. Саблука та ін. Але
питання, пов'язані з земельною детермінантою
розвитку агрохолдингів в Україні, потребують
подальшого вивчення, що визначає актуF
альність цього дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є аналіз рівня земельF
ного забезпечення діяльності агрохолдингів в
Україні та окреслення напрямів їх розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор є одним із провідних секF
торів економіки України. Станом на початок
2018 року площа сільськогосподарських угідь
становила близько 41,5 млн га (69,0% території
України, або майже 11,0% сільськогосподарсьF
ких угідь світу), з яких 32541,3 тис. га — площа
ріллі.

Із загальної площі сільськогосподарських
угідь, станом на 1 січня 2018 року, 62,5% сільF
ськогосподарських угідь припадало на сільсьF
когосподарські підприємства (включаючи ферF
мерські господарства), 35,5% — на громадян,
2% — на користувачів інших категорій, вклюF
чаючи землі запасу та землі, не надані у
власність і постійне користування.

У сучасних умовах в аграрному секторі
економіки України поряд із основними видаF
ми аграрних формувань — господарські товаF
риства, фермерські господарства, приватні
підприємства, державні підприємства тощо,
успішно здійснюють свою господарську
діяльність великі аграрні підприємства або їх
об'єднання, які в теорії та практиці господаF
рювання все частіше називають агрохолдингаF
ми.

Основним стимулом до виникнення агроF
холдингів є прагнення власників капіталу приF
множити його у довгостроковій перспективі,
оскільки вартість капіталу, інвестованого в
агробізнес, зростає сьогодні і може зростати у

довгостроковій перспективі [1, с. 141]. ТенF
денції розвитку аграрного сектора національF
ної економіки зумовлені багатьма факторами,
в тому числі його організаційною структурою.
Зараз в Україні склалася бімодальна або дуальF
на структура організації аграрного сектора.

Структура аграрного сектора економіки
України характеризується виділенням двох
субсекторів: корпоративного (аграрні підприєF
мства) та індивідуального (індивідуальні та
сімейні сільські господарства) субсектора
аграрного сектора [2, с. 4].

Процес появи та розвитку холдингових
структур в Україні можна умовно розділити на
три етапи:

— перший етап 2005—2010 рр., коли відбуF
лось стрімке зростання вертикально інтегроваF
них структур;

— другий етап з 2011 по 2014 рр., який став
перехідною фазою між періодами агресивної
акумуляції ресурсів і підвищення ефективності
виробництва;

— третій етап з 2014 р. по теперішній час,
який передбачає подальший розвиток агрохолF
дингів в Україні до 2020 року на принципах
інноваційності, ефективності та екологічної
безпеки [3].

Період 2011—2014 рр. можна охарактериF
зувати поступовим уповільненням тенденції до
накопичення землі у власності агрохолдингів,
а пізніше її зменшенням, меншими обсягами заF
лучених коштів, а також консолідацією ринків
і переходу до підвищення ефективності веденF
ня бізнесу.

Агрохолдинги — це специфічна форма воF
лодіння акціонерним капіталом, за якої матеF
ринська компанія, маючи контрольний пакет
акцій інших підприємств, управляє ними і конF
тролює їх діяльність, завдяки чому об'єднує їх
у єдину організаційноFправову структуру з
відповідними місією та цілями. Агрохолдинги,
крім власних фінансових ресурсів, використоF
вують кошти компанійFзасновників, які у багаF
тьох випадках мають власні банки, залучають
іноземні інвестиції, зокрема дешеві кредити
закордонних банків [4, с. 54].

У вітчизняному аграрному секторі еконоF
міки відбуваються процеси концентрації
сільськогосподарських угідь у власності велиF
ких господарюючих суб'єктів (в основному це
холдинги середніх розмірів) шляхом інтеграції
та поглинання більш дрібних сільськогоспоF
дарських підприємств. Активніше за інших поF
глинаннями займаються аграрні компанії, які
нещодавно стали публічними і виконують дані
інвесторам обіцянки [2, с. 5].
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Нині в Україні нараховується більше 100Fта
великих агрохолдингів, які обробляють більше
ніж 6329,05 тис. гектарів землі. Такі структури
активно інвестують фінансові активи в аграрF
ний сектор економіки України (табл. 1).

Проаналізувавши дані таблиці, випливає,
що у 2012 році загальна площа 100Fта агрохолF
дингів становила 6381,2 тис. га, у 2013 році у поF
рівнянні з 2012 роком площа зросла на 211,9 тис.
га, у 2014 році — зменшилась на 425,1 тис. га, у
2015 році — зросла на 44 тис. га у 2016 році —
зменшилась на 54,9, у 2017 році — зменшилась
на 52,15 тис. га.

Слід відзначити, що в Україні структура
землеволодіння незбалансована із структурою
землекористування, оскільки земельні ресурF
си належать одному суб'єкту, а використовуF
ються іншими. Тому стрімкого поширення наF
були земельні відносини у сфері оренди земель
сільськогосподарського призначення аграрниF
ми товаровиробниками різних організаційноF
правових форм господарювання [6, с. 134].

Головним аспектом дослідження діяльності
агрохолдингів є свідчення того, що основним
шляхом їх створення є інвестування капіталу,
іноземного чи вітчизняного походження, споF
чатку в переробну промисловість, що забезпеF
чує значно швидший його обіг і окупність. ЗокF
рема це стосується хлібопекарської, олієжироF
вої, цукрової, борошномельної, м'ясоFмолочF
ної промисловості.

Подальшим етапом інвестування є сфера
збуту продукції через розбудову власної торF
говельної мережі і логістики. З накопиченням
необхідних фінансових ресурсів уже на
третій стадії створювалося власне сільськоF
господарське виробництво через оренду зеF
мельних і частково майнових паїв й закупівF
лю необхідних ресурсів, насамперед сучасної
техніки.

Завдяки застосуванню новітніх технологій
у виробництві та переробці продукції сільськоF
го господарства, можливостей контролю за доF
триманням технології на всіх її етапах, запроF
вадженню необхідних стандартів якості, агроF
холдинги мають безперечні конкурентні переF
ваги порівняно з іншими формами ведення агF
робізнесу. Так, тільки на великих сучасних пеF
реробних підприємствах можна досягти необF
хідної глибини переробки сільськогосподарсьF
кої продукції, асортименту, якості, та, як наF
слідок, економічної ефективності [7, с. 13].

На сьогодні в Україні найбільшим ефективF
ними агрохолдингами є "Ukrlandfarming", "АгроF
просперіс", "Кернел", "Мрія", "Миронівський
хлібопродукт", "Українські аграрні інвестиції",
"АстартаFКиїв", "HarvEast" та інші.

Секторальна конкуренція в аграрному секF
торі економіки України зумовлює переважно
кризовий стан галузі й більшості сільськогосF
подарських виробників (агрохолдинги у цих
процесах є винятком). Водночас присутній поліF
тичний тиск таких чинників галузевої конкуF
ренції, як постачальників матеріальноFтехнічF
них засобів та покупців вирощеної продукції,
що впливає на ефективність виробництва [8, с.
4]. До тогож агрохолдинги у цих процесах маF
ють явні конкурентні переваги.

Ключовою спеціалізацією агрохолдингів в
Україні є рослинництво. Так, питома вага варF
тості продукції рослинництва у виручці від реаF
лізації становить більше 80%, що зумовлено
високим рівнем її рентабельності. Наприклад,
рентабельність виробництва насіння соняшниF
ку в сільськогосподарських холдингах — 60—
70%, цукрових буряків — 30—40%, ріпаку —
25—30%, зернових культур — 10—15% [9].

Процес концентрації земель в руках велиF
ких компаній відбувається за рахунок зменшенF
ня кількості "самостійних" малих і середніх

Назва холдингової структури 
Площа земельного банку, тис. га 

2012
рік 

2013
рік 

2014
рік 

2015
рік 

2016
рік 

2017 
рік 

Ukrlandfarming 532 670 670 654 605 605 
Агропросперіс 400 405 405 430 430 602,5 
«Кернел» груп  369 400 400 390 385 430 
«Мрія» Агрохолдинг 295 315 320 360 370 370 
Миронівський хлібопродукт  280 295 261 261 250 250 
Українські аграрні інвестиції  260 260 320 245 220 185 
Астарта - Київ 245 245 245 180 185 151 
HarvEast 220 204 197 150 151 137 
Агротон  209 160 151 136,7 137 127 
Sintal Agriculture 150  150 150 130 127 122 
Загальна  
земельна площа 100-та 
найбільших агрохолдингів  

6381,2 6593,1 5956,1 6425,2 6326,3 6329,05 

Таблиця 1. Земельні ресурси 10 найбільших агрохолдингів України за 2012—2017 роки

Джерело: сформовано авторами на основі даних https://latifundist.com [5].
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сільськогосподарських підприємств. ПерерозF
поділ земель характеризується переуступкою
корпоративних прав на оренду між великими
господарствами і агрохолдингами та посиленF
ням конкуренції на ринку оренди землі. До приF
кладу, більш сильними вертикальноFінтегроваF
ними структурами були придбані такі агрохолF
динги: "ММК ім. Ілліча", "РайзFАгро", "Дакор
Агро Холдинг" і "Укррос". Тепер активи переF
рахованих корпоративних структур контролюF
ються іншими, що зуміли залучити значні іноF
земні та вітчизняні інвестиції для розширення.

За прогнозами науковців, агрохолдинги зоF
середять у своїх руках до 54% українських зеF
мель. При цьому, навіть за умов відміни мораF
торію на продаж землі, масова купівля земель
є малоймовірною, зважаючи на великі фінанF
сові витрати та організаційні труднощі [10].

Укрупнення земельних масивів агрохолF
дингів значною мірою обумовлено перевагами
інтегрованих структур:

— поFперше, значна економія на масштабах
придбання засобів виробництва;

— поFдруге, це нові умови застави — сільF
ськогосподарська продукція є заставою для
несільськогосподарської діяльності холдингів,
особливо у сезон її з'являється багато, а це —
значна кредитна маса, що починає фінансуваF
ти діяльність, яка жодним чином з сільським
господарством не пов'язана [11].

Проблемними питаннями при розширенні
земельних масивів агрохолдингів є випадки,
коли: договори оренди не проходять державну
реєстрацію, а в тих, що пройшли, реєстраційF
ний напис не дозволяє судити про те, яким орF
ганом і коли була проведена реєстрація; догоF
вори не містять усіх істотних умов договорів
оренди та усіх додатків, при цьому тривалий час
умови договорів не переглядаються; короткоF
строкова оренда земельних часток є потенційF
но проблемним моментом у зв'язку з необхідF
ністю переукладання договорів оренди після
оформлення права власності на земельні паї та
отримання власниками актів на право власності
на земельну ділянку; оренда не витребуваних
паїв також потенційно проблематична у зв'язF
ку з можливістю витребування паїв їх власниF
ками та достроковим припиненням оренди [12].

Особливо важливими функціями державноF
го управління щодо аграрного сектора економF
іки України є створення таких умов, які будуть
не лише стимулювати кожного виробника реаF
гувати на запити споживачів, але й примушуваF
ти пристосовуватися до платоспроможного поF
питу, своєчасно регулювати обсяги структуру
виробництва, удосконалювати споживчі властиF

вості харчових продуктів. Досягненню цієї мети
має сприяти реформування цінового механізму
в сільському господарстві. Ціни повинні відобF
ражати рівень суспільної корисності продукту,
взаємодіяти із системою нецінових важелів дерF
жавної підтримки сільського господарства.

У ході подальшого розвитку аграрного секF
тора будуть відбуватися організаційні та струкF
турні зміни розукрупнення одних і поглинанF
ня та злиття інших господарств. Водночас у
визначенні ефективної організаційноFеконоF
мічної структури аграрних підприємств важлиF
ву роль відіграватимуть типи господарств за
соціальноFекономічною природою при домінуF
ючій ролі приватної власності [2, с. 5]. НаF
томість агрохолдинги відіграватимуть визначF
ну роль у формуванні цієї структури та трансF
формації структури агросектора економіки
України в цілому.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи діяльність агрохолдингів в

Україні можна стверджувати, що їх роль у розF
витку аграрного сектора є значною і буде підвиF
щуватися в перспективі. Буде продовжуватися
процес концентрації сільськогосподарської
землі агрохолдингами через її оренду та банкF
рутство неефективних аграрних підприємств.
Ці процеси потрібно враховувати при формуF
ванні аграрної політики держави та програм
підтримки розвитку сільських територій. У конF
тексті тенденцій розвитку агрохолдингів в
Україні найважливішим є сприяння розширенF
ню фундаментальних досліджень у рамках наF
прямів, пріоритетних у світовому та національF
ному масштабах, формуванню і реалізації на їх
основі власних інноваційних проектів, придбанF
ню і значному поширенню серед агровиробF
ників найсучасніших і найефективніших заруF
біжних розробок, а також створенню систем
підготовки спеціалістів галузі, адекватної суF
часним запитам.
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