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ВСТУП
Cьогодні перспективними напрямами в га�

лузі рослинництва вважається створення су�
часних агрохолдингових компаній з виробниц�
тва сировини і її переробки. Не секрет, що сьо�
годнішній стан українського сільського госпо�
дарства вимагає швидкої зміни укоріненої ста�
рої системи господарювання. Світовий досвід
показує, що виключно за допомогою впрова�
дження інноваційних технологій і застосуван�
ня високопродуктивної техніки великотовар�
ним конкурентоздатним виробництвом мож�
на досягти значних успіхів у аграрній галузі,
яка завжди була і буде пріоритетною в нашій
країні.

 У цій ситуації це і було поштовхом ство�
рення нових форм господарювання, так зва�
них холдингів, спеціалізацією яких є вироб�
ництво сільськогосподарських культур і пе�
реробка. Перевага таких підприємств — ве�
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ликі площі оброблюваних земель на території
як в одній області, так і в різних регіонах Ук�
раїни [4].

 У зв'язку з цим дослідження холдингових
компаній в аграрному секторі, визначення
критерію, показників, чинників і систем за�
безпечення підвищення ефективності вироб�
ництва на основі створення вертикально
інтегрованих об'єднань розкриття зовнішніх
і внутрішніх умов функціонування підпри�
ємств, форм регіональної підтримки ефек�
тивних форм і організаційно�виробничих
структур є вельми актуальним науковим на�
прямом.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є обгрунту�

вання перспективної моделі агропромисло�
вої інтеграції в зернопродуктового підком�
плексі.
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РЕЗУЛЬТАТИ
У результаті аналізу функціонування зе�

ронопродуктового підкомплексу України,
районів, а також окремих господарств Мико�
лаївської області виявлено, що економічні
стосунки між зерносіючими господарствами,
насінним виробництвом, службами агросер�
вісу, елеваторами не регулюються, кожна
структура функціонує сама по собі, що є при�
чиною виникнення багатьох проблем у зерно�
продуктовому підкомплексі. Ринкові стосун�
ки зумовили відсутність оборотних коштів у
господарств, високий відсоток банківських
кредитів породили давальницьку схему пере�
робки зерна на елеваторах. Ця схема дозво�
лить застосувати натуроплату праці робітни�
кам зернопродуктового підкомплексу, по�
дасть надію на вигідну реалізацію зерна, доз�
волить регулювати фінанси. Елеватори при
цьому приймали і переробляли сировину за
відсутності грошових коштів, здійснювали
розрахунок натуроплатою і бартером. Про�
те використання такої схеми переробки зер�
на привело до знецінення праці працівників,
до появи протиріч між товаровиробниками і
переробниками, до фінансового послаблен�
ня багатьох господарств. Ця схема породила
виникнення витратного механізму, конфлік�
ти у взаєминах і неузгодженість у справах
партнерів.

Необхідність створення такого об'єднання
в зернопродуктовому підкомплексі Миколаї�
вської області продиктована значною залеж�
ністю ефективності виробництва, переробки і
реалізації продукції від консолідації капіталу,
управлінського, технічного і технологічного
потенціалів окремих суб'єктів ринку. Такою
формою діяльності може бути холдинг, всі
учасники якого зацікавлені в отриманні при�
бутку, де всі операції між партнерами прово�
дяться в грошовій формі. З вищепереліченого
виходить, що головне завдання при вирішенні
проблем в зернопродуктовому підкомплексі в
області полягає в проведенні агропромислової
інтеграції.

Сучасне українське право має єдиний доку�
мент, що безпосередньо регулює холдингові
відносини. Це "Положення про холдингові
компанії, що створюються в процесі корпорати�
зації та приватизації (за №224 від 11.054.1994)".
Згідно "Положення", холдингова компанія —
це господарюючий суб'єкт, що володіє конт�
рольними пакетами акцій інших господарюю�
чих суб'єктів. Останні є дочірніми підприєм�
ствами компанії. Дане положення регулює вик�
лючно випадки, коли холдинги створюються

при реорганізації державних підприємств, тому
є вузько орієнтованими документом, що не
може передбачити усієї багатоманітності
відносин, що виникають у процесі господарсь�
кої діяльності.

 Відповідно до Указу Президента України
"Про холдингові компанії, що створюються в
процесі приватизації та корпоратизації" основ�
ними способами створення холдингових ком�
паній є:

— передача контрольного пакету акцій
дочірніх підприємств холдинговій компанії;

— поглинання одного господарського су�
б'єкта іншим шляхом придбання контрольного
пакету акцій.

 При цьому холдингові компанії можуть
створюватися шляхом:

— заснування холдингу на базі існуючого
підприємства(підрозділу);

— формування холдингу на базі бувшої або
існуючої управлінської структури;

— створення холдингу як нового господа�
рюючого суб'єкта [3].

Формування холдингових компаній в Ук�
раїні відбувається за згодою Антимонопольно�
го комітету. В першу чергу, звертається увага
на тип інтеграції нової компанії.

Вертикальна інтеграція передбачає об'єд�
нання підприємств, задіяних в єдиному тех�
нологічному ланцюгу, але в різних його лан�
ках.

Горизонтальна інтеграція має місце при
об'єднані підприємств, не поєднаних між собою
технологічними зв'язками, що зайняті в різних
галузях.

Інтегровані об'єднання спростять коорди�
націю дій управління, зможуть вплинути на
соціальну сферу, збільшення робочих місць і
зростання ефективності праці. Саме агропро�
мислова інтеграція створює умови для розвит�
ку і активного функціонування регульованого
ринку зерна. Такі формування створюються на
районному, міжрайонному та загальнодержав�
ному рівнях у формі агропромислових асоці�
ацій і корпорацій, концернів тощо відповідно
до Законів України "Про підприємства в Ук�
раїні" та "Про господарські товариства" [1; 2].
Всі учасники таких господарських структур
зберігають юридичну та господарську са�
мостійність і співпрацюють на принципах взає�
мних економічних інтересів та вигоди. Правові,
організаційні та економічні відносини між ними
регулюються установчою угодою та статутом
об'єднання.

У зернопродуктовому підкомплексі може
функціонувати контрактна форма інтеграції.
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При цій формі взаємовідносин товаровироб�
ників, переробників і реалізаторів регулюють�
ся контрактами або довгостроковими догово�
рами, в яких узгоджуються умови і форма роз�
рахунків за продукцію, розподіл між учасни�
ками всіх можливих ризиків. Дотримання умов
контракту дозволить укріпити економічні взає�
мини між сільськогосподарськими підприєм�
ствами і переробними підприємствами зерно�
продуктового підкомплексу.

Для підвищення економічної ефектив�
ності виробництва зерна на півдні України,
зокрема в Миколаївській області, вважаємо
за необхідне створення структури, яка узяла
б на себе зобов'язання об'єднання зерносію�
чих господарств регіону, що ведуть відособ�
лену діяльність. З метою організації такого
об'єднання, в першу чергу, необхідно вивчи�
ти потенційних учасників майбутнього об�
'єднання. Для цього необхідно провести
аналіз фінансового стану і загальний аудит,
проаналізувати системи управління і техно�
логії виробництва продукції. Потім викона�
ти кооперацію і інтеграцію учасників з вироб�
ництва зерна по вертикалі і по горизонталі з
урахуванням того, що управління в цьому
об'єднанні здійснюватиметься методами не
адміністративного, а економічного регулю�
вання, тобто децентралізовано. При цьому
слід запланувати побудову моделі майбутнь�
ого об'єднання. В даний час науково обгрун�
товане планування органічно поєднується з
ринковими стосунками, не суперечить їм і має
великі перспективи в майбутньому. Побудо�
ва моделі об'єднання зерносіюих господарств
передбачає вирішення завдань:

— створення єдиного планово�ринкового
механізму ефективного відтворення;

— забезпечення справжнього партнерства
взаємно зацікавлених, економічно відповідаль�
них сторін з рівними юридичними правами і
обов'язками;

— стабільне управління;
— досягнення високої якості і обсягу про�

дукції;
— ведення режиму економії, що дозволяє

понизити до мінімуму собівартість продукції.
Наступним етапом у проектуванні моделі

об'єднання господарств, на наш погляд, стає
створення умов, що забезпечують підвищен�
ня ефективності виробництва зерна, зокрема
впровадження господарського і комерційно�
го розрахунків на всіх рівнях, а також опти�
мальних схем фінансування. Основними ціля�
ми побудови пропонованої структури є:
збільшення прибутку, економічне зростання і

розвиток за рахунок звільнення від проміжної
сплати податків при обміні товарною продук�
цією, зростання обсягів виробництва про�
дукції, оптимальний вибір постачальників ма�
теріально�технічних ресурсів. Консолідуючою
ланкою холдингу, на нашу думку, повинна ста�
ти створена на акціонерній основі компанія,
що здійснює керівництво, засновниками якої
будуть:

— банк — фінансовий інститут (участь в
статутному капіталі грошовими коштами);

— ВАТ " Новоселівський елеватор";
— ВАТ "Коблево" Березанського району —

власністю господарства;
— зерносіючі господарства Березанського

району і інші інвестори.
Така інтеграція дозволить об'єднати нау�

ковий потенціал Миколаївського інституту аг�
ропромислового виробництва і Миколаївсько�
го державного аграрного університету в сфері
насінництва і впровадження елементів альтер�
нативних технологій, фінансову підтримку
бюджетів різних рівнів при експлуатації мелі�
оративних систем, досвід господарників з ви�
робництва, переробки і реалізації зерна.
Структура управління холдингом створюєть�
ся для здійснення керівної функції відповід�
но до професійної спеціалізації і з метою мак�
симального дотримання інтересів суб'єктів
об'єднання. Зв'язки усередині цього об'єднан�
ня мають бути визначені, детерміновані і рег�
ламентовані договором про спільну діяльність.
У зернопродуктовому підкомплексі проблема
взаємин учасників є складною і багатогран�
ною. Для успішного її вирішення необхідно
відмовитися від давальницької форми пере�
робки зерна і витратного механізму господа�
рювання, а переходити до грошових стосунків,
комерційного розрахунку, справедливого роз�
поділу доходів, упроваджувати різні моделі
агропромислового регулювання. Використан�
ня цієї системи взаємин партнерів зерносію�
чого господарства дасть можливість дотрима�
ти їх інтереси, інтереси держави і споживачів,
забезпечити господарствам і елеватору умо�
ви для рентабельної діяльності, а споживачам
— якісну продукцію за стабільними, прийнят�
ними цінами.

Для реалізації описаних вище методів і прин�
ципів взаємозв'язку і управління структурними
одиницями нами вибраний Березанський район
Миколаївської області, який є одним із типових
районів південно�західної степної зони, в той же
час район володіє достатнім потенціалом для
розвитку аграрного виробництва, зокрема зер�
нового господарства: родючими земельними уг�
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іддями, трудовими ресурсами і порівняно бла�
гоприємними природно — кліматичними умова�
ми, які дозволяють створювати стійкі передумо�
ви для ведення ефективної зернової галузі в
кожному господарстві, що значною мірою виз�
начає економічну значимість даної території для
створення зернового холдингу.

На початок 2011 року до складу агропро�
мислового комплексу району входило 39
сільськогосподарських підприємства площею
понад 100 га, з них 10 ПП і 2 ВАТ.

Динаміку виробництва зерна в районі відоб�
ражено на рис. 1.

На нашу думку, необхідно на базі передо�
вого зерносіючого господарства ВАТ "Кобле�

во" Березанського району ство�
рити об'єднання "Миколаївзер�
нохолдінг". До його складу про�
понується ввести: Правління
Компанії, зерносіючі господар�
ства, ВАТ "Новоселівський еле�
ватор", зернову біржу, машин�
но�технологічну станцію (МТС),
маркетинговий підрозділ (рис. 2).

Функції між учасниками
холдингу розподілені таким чи�
ном:

— правління Компанії — за�
гальне керівництво (управління
об'єднанням), ведення бухгал�
терського обліку і складання
балансу, взаємовідносини з
органами влади, податковою
службою, митницею, складання
бізнес�планів, маркетинг, залу�
чення експертів;

— комерційна служба Компанії — марке�
тингові дослідження, постачання безперебій�
ного процесу виробництва, пошук найбільш
вигідних каналів реалізації виробленої і пере�
робленої продукції, фінансовий аналіз і конт�
роль використання оборотних коштів під�
приємств, пошук постійних і надійних партнерів
в бізнесі;

— зерносіючі господарства — вирощуван�
ня зерна;

— МТС (створюється Компанією або еле�
ватором): обробка полів, проведення жнив і пе�
ревезення зерна приймальні пункти елеватора;

— елеватор — приймання і переробка зер�
на, зберігання зерна і його відвантаження;

— зернова біржа (створюєть�
ся Правлінням Компанії) — збір
і надання інформації, реалізація
зернопродукції.

Принципові основи моделі
злиття підприємств і організації
холдингу успішно застосову�
ються в Херсонській і Миколаї�
вських областях , а також в АР
Крим, Запоріжській, Кірово�
градській та інших областях.

Інтеграція шляхом створен�
ня зернового холдингу здатна
вирішувати цілий комплекс зав�
дань:

— сприяння в зміцненні ре�
сурсної бази підприємств, що
входять до холдингу, через по�
шук альтернативних каналів по�
шуку необхідних ресурсів (то�

Рис. 1. Динаміка виробництва зерна в Березанському районі
Миколаївської області1

1 Діаграма побудована на основі даних Головного управління статистики в Мико�
лаївській області.

Рис. 2. Організаційна схема функціонування холдингу в
зернопродуктовому підкомплексі
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варів);
— розміщення замовлення на заготівлі про�

дукції АПК, формування фонду продукції і по�
слуг несільскогосподарських підприємств;

— акумуляція і розміщення інвестиційних
ресурсів через випуск власних акцій, прийман�
ня інвестиційних векселів підприємств, надан�
ня товарних кредитів;

— сприяння у фінансовій діяльності під�
приємств через проведення багатобічних
заліків взаємних фінансових зобов'язань (клі�
ринг);

— інформаційне обслуговування через на�
дання підприємствам і установам необхідної
комерційної, науково�методичної, юридичної
інформації;

— залучення в сільськогосподарське вироб�
ництво торговельно�промислового і банківсь�
кого капіталу, що дозволить забезпечити
відтворювальний процес на сільськогоспо�
дарських підприємствах і створити сприятли�
вий інвестиційний клімат.

 У результаті створення подібного холдин�
гу сторони, що беруть участь, отримують на�
ступні переваги:

— збутові підрозділи і елеватори — гарантії
повернення матеріальних ресурсів, що вклада�
ються в галузь, оптимізацію витрат для пере�
робки сільськогосподарської продукції;

— елеватори — забезпеченість завантажен�
ня виробничих потужностей, розширення си�
ровинної бази, можливість проведення техніч�
ного переозброєння, збільшення доходів унас�
лідок оптимального завантаження виробниц�
тва;

— сільськогосподарські виробники — мож�
ливість збільшення посівних площ і виробниц�
тва продукції, розширення ринків збуту про�
дукції, отримання додаткових коштів від дов�
гострокового інвестування (на безгротівковій
основі);

— обласний бюджет — збільшення надхо�
джень до бюджету за рахунок збору податків,
зняття соціальної напруженості, збереження
контролю в галузі.

Доцільне створення холдингів і в інших
районах півдня України, при цьому вони ма�
ють бути об'єднані в єдину систему за допо�
могою комп'ютерних зв'язків з метою отри�
мання необхідної інформації як по районах
області, так і по всій країні, що дозволить
виходити на міжрайонний і міжрегіональний
рівні. Запропонована форма інтеграції має
ряд переваг:

— дозволяє зменшити негативні наслідки
диспаритету цін між сільським господарством

і сферою його обслуговування;
— повертає сільськогосподарським товаро�

виробникам частину вартості, вилученої унас�
лідок нееквівалентного обміну;

— встановлює прямі комерційні зв'язки із
заготівельними організаціями і сферою торгів�
лі, витісняє посередництво;

— здійснює інформаційне обслуговування
через надання підприємствам і установам не�
обхідної комерційної, науково�методичної,
юридичної інформації;

— сприяє проникненню в сільськогоспо�
дарське виробництво торговельно�промисло�
вого і банківського капіталу;

— забезпечує своєчасні розрахунки за ви�
робництво сільськогосподарської продукції і її
переробку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, створення в Березанському

районі Миколаївської області зернового хол�
дингу з виробництва, переробки і реалізації
сільськогосподарської продукції дозволить
збільшити обсяг її виробництва і підвищити
рентабельність діяльності всіх учасників, що
видається нам вельми своєчасною і необхідною
мірою. Вважаємо, що такий підхід до форму�
вання і розвитку виробництва зерна створить
економічну основу досягнення значного ефек�
ту, дозволить не лише стабілізувати, але і ак�
тивно розвивати виробництво продукції в зер�
нопродуктовому підкомплексі Миколаївської
області.
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