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ВСТУП
У сучасному геоекономічному просторі

саме сільське господарство України в комп�
лексі з переробною промисловістю можуть ви�
ступати локомотивом прискорення темпів роз�
витку національної економіки та реалізації її
конкурентних переваг.

Проте, сучасні форми і методи управління
агропродовольчою сферою, перш за все сіль�
ським господарством, не сприяють раціональ�
ному використанню наявного потенціалу та
ефективному розвитку продуктивних сил села.
За умов, коли держава втратила прямі важелі
впливу на розвиток галузі, а регіональне гос�
подарське управління не сформувалось як
цілісна система, ігноруються оптимальні струк�
турні пропозиції та просторові пріоритети,
руйнується інфраструктурна складова, втра�
чається людський капітал саме в сфері сільсько�
господарського виробництва [2].

Вступ України до СОТ та інтеграція до сві�
тової агропродовольчої системи невідкладно
потребують комплексного підходу до розв'я�
зання надзвичайно гострої проблеми сільсько�
го розвитку, оскільки село катастрофічно втра�
чає привабливість життя і праці в ньому.

При цьому, якщо домінантною основою
сільського розвитку справді має бути людина,
то інноваційно орієнтоване сільськогоспо�
дарське виробництво повинно бути справжнім
базисом цього розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даного дослідження є оцінка впли�

ву інтеграційних процесів та інтегрованих фор�
мувань на процеси технологічного оновлення
виробництва.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Агропродовольча сфера України завжди

була і нині залишається провідною ланкою гос�
подарського розвитку. Це зумовлено тим, що
країна історично позиціонувала як потужний
виробник сільськогосподарської продукції,
маючи вигідне економіко�географічне розта�
шування щодо ринків збуту, значні переваги в
територіальному поділі праці, розвинуту про�
мисловість, сприятливі природно�кліматичні
умови, зокрема найкращі в світі чорноземи та
багатий досвід ефективного господарювання
на землі [1].

За експертними оцінками, Україна зі своїм
аграрним потенціалом здатна прогодувати
близько півмільярда населення Землі, тобто
половину тих, хто сьогодні страждає від голо�
ду та недоїдання.

Проте, в умовах сьогодення на порядку ден�
ному стоїть проблема забезпечення власної
продовольчої безпеки, оскільки рівень спожи�
вання основних видів продуктів харчування
значно відстає від раціональних норм (табл. 1).

Як свідчить проведений аналіз, попри те, що
фактичне споживання продуктів харчування
людиною впродовж року має відповідати раці�
ональній нормі, у 2008 році по більшості основ�
них видів продуктів фактичне споживання сут�
тєво відставало від них. За цей період населен�
ням України на 37,2% менше від норми було
спожито м'яса, на 43,7% молока та на 47,8%
фруктів. Негативним фактором також є незба�
лансованість харчування населення, оскільки
його енергетичні потреби покриваються за ра�
хунок більш доступних продуктів (хліб, мака�
ронні вироби, картопля, олія).

На цьому фоні ще більше занепокоєння вик�
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ликає рівень імпортозалежності країни по де�
яким життєво необхідним продуктам. Це сто�
сується риби та рибопродуктів, частка імпор�
ту яких становить 71,3%, фруктів, ягід, виног�
раду — 61,4%, рослинної олії — 64,7% (табл. 2).
Зазначимо, що з метою здійснення державно�
го контролю за внутрішнім ринком, в світі вста�
новлена максимально допустима норма імпор�
ту на певний вид товару — 30%.

Великий обсяг імпорту рослинної олії зу�
мовлений ввезенням тропічних продуктів, які
не виробляються в України (пальмова, оливко�
ва, кокосова олії тощо). Тропічні олії широко
використовуються при виробництві продоволь�
чих товарів підприємствами харчової промис�
ловості.

Необхідно зауважити, що питання забезпе�
чення продовольчої безпеки актуальні для всіх
країн світу, в тому числі й для розвинутих, в
яких вони вирішуються на державному рівні.
Загальною характерною рисою організацій ви�
робництва в аграрній сфері економіки розви�
нутих країн є впровадження комплексної ме�
ханізації, електрифікації і автоматизації вироб�
ництва, перетворення сільськогосподарських
підприємств в підприємства індустріального
типу. Уряди розвинутих країн виділяють значні
суми субсидій, пільгових кредитів на підтрим�
ку, переважно великих агрогосподарств. На�
приклад, в США з цією метою надаються суб�
сидії на відшкодування витрат по придбанню
сільськогосподарської техніки, азотних, фос�
форних добрив (до 40% вартості), при будів�
ництві зрошувальних систем (до 50%). В Німеч�
чині уряд спрямовує пільгові державні креди�
ти на організацію раціонального виробництва.
Більшість кредитів виділяється великим госпо�

дарствам. Це пов'язано з їх
повною механізацією, яка
забезпечує швидку окуп�
ність витрат. Крім того, в
Німеччині надаються суб�
сидії на купівлю добрив (до
20%). У Франції з метою
підвищення рентабельності
сільськогосподарського
виробництва великим фер�
мерським господарствам
надаються пільгові дер�
жавні кредити для забезпе�
чення технікою. Також за
підтримки уряду створено
дослідно�показові госпо�
дарства [13]. В цілому,
згідно з програмою Євро�
пейського Союзу "Єдина
сільськогосподарська по�
літика" на підтримку сіль�
ськогосподарських това�

ровиробників, які становлять лише 2% населен�
ня Європи, щорічно виділяється близько 51
млрд дол.

В Україні в процесі реформування системи
господарювання була демонтована державна
система забезпечення населення продуктами
харчування. Водночас система ринкового само�
регулювання за принципом "попит — пропози�
ція" продовжує залишатись недосконалою, до�
могосподарства та фермерські господарства в
сучасних умовах не в змозі забезпечити безпе�
ребійне постачання необхідної кількості сіль�
ськогосподарських продуктів, тим більше за�
безпечити сировиною зростаючі потреби пере�
робної промисловості. Таке становище зумов�
лене високим рівнем прихованої інфляції, впли�
вом коливань кон'юнктури інвестиційного
сільськогосподарського ринку, зростанням
вартості кредитів, що спричиняє втрату части�
ни очікуваного прибутку [3; 9]. Також слід за�
уважити, що останнім часом українські банки
не розглядають можливості надання кредитів
під закладення об'єктів незавершеного будів�
ництва або майбутнього врожаю, здійснюючи
його лише під закладання діючих виробничих
потужностей, що, в свою чергу, знижує їх при�
вабливість для дрібних та середніх товарови�
робників. Один з способів вирішення цієї про�
блеми полягає у залученні кредитів зарубіжних
банків, що під силу лише великим інтегральним
формуванням. Внаслідок цього аграрні підпри�
ємства вступають в інтеграційні зв'язки, нама�
гаючись забезпечити стабільні доходи завдяки
наявності надійної сировинної бази або ринків
збуту продукції.

Чинне законодавство України забезпечує
формування різних типів об'єднань підпри�
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Таблиця 1. Розрахунок індикатора достатності споживання
продуктів харчування в Україні у 2008 році (на особу на рік;

кілограмів)

Джерело: Розраховано авторами за даними [14].
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тутних фондів будь�яких підприємств. Крім
того, законом визначаються особливості уп�
равління холдинговим корпоративним пакетом
акцій (часток, паїв), переданим до статутного
фонду державних холдингових компаній, тер�
міни аудиторської перевірки та умови опри�
люднення інформації про холдингову компа�
нію, ліквідації холдингових компаній тощо [8].

Існують також спеціальні закони, що по�
вністю або значною мірою регулюють діяль�
ність інтегрованих формувань. До них нале�
жать, зокрема, Закон України "Про оподатку�
вання прибутку підприємств", в якому визна�
чається, що холдингові компанії — це юридичні
особи, які є власниками інших юридичних осіб
або здійснюють контроль над такими юридич�
ними особами [6]; Закон України "Про фіксо�
ваний сільськогосподарський податок", що
значною мірою стимулює розвиток вертикаль�
но інтегрованих сільськогосподарських угру�
пувань [7].

Багато уваги законодавчому обгрунтуван�
ню діяльності інтеграційних підприємств при�
ділено в Господарському та Цивільному ко�
дексах України. В них вводиться поняття
"об'єднане підприємство", яким є господарсь�
ка організація, утворена в складі двох або
більше підприємств з метою координації їх ви�
робничої наукової та іншої діяльності
спільних економічних та соціальних завдань
[4]. Також приділено увагу питанням розпод�
ілу майна та управлінських функцій. Окремо
розглядаються питання розподілу прибутку,
збитків та умови проведення аудиторської
перевірки [16].

Таким чином, в даний час в Україні існує
достатньо сформована законодавчо�норматив�
на база з регулювання діяльності інтегрованих
формувань. Від належного її виконання зале�

ємств. Адже такі підприє�
мства концентрують знач�
ну масу капіталу, викону�
ють також суспільно регу�
люючі функції і, як наслі�
док цього, перерозподіл
виробленого продукту [4].

Правове поле України,
що регулює діяльність
інтегрованих формувань у
державі, складається з За�
кону України "Про хол�
дингові компанії в Ук�
раїні", Цивільного кодек�
су України, Господарсь�
кого кодексу України, За�
кону України "Про госпо�
дарські товариства" та де�
яких інших правових актів
[5].

При цьому Закон України "Про холдингові
компанії в Україні" є основним, котрий регу�
лює діяльність великих промислових структур.
Згідно його норм холдингова компанія — це
відкрите акціонерне товариство, яке володіє,
користується та розпоряджається холдингови�
ми корпоративними пакетами акцій (часток,
паїв) двох або більше корпоративних під�
приємств, а корпоративне підприємство — гос�
подарське підприємство, холдинговим корпо�
ративним пакетом акцій якого володіє, корис�
тується або розпоряджається холдингова ком�
панія. Визначено розмір холдингового корпо�
ративного пакету акцій (часток, паїв), що для
забезпечення права вирішального впливу на
господарську діяльність переважно повинен
перевищувати 50%. Крім того, в законі описані
особливості створення холдингових компаній
та їх функціонування. В той же час законом
встановлюються особливості структури ста�
тутного капіталу холдингової компанії. Част�
ка у вигляді майна, коштів і нематеріальних ак�
тивів, необхідних для забезпечення діяльності
холдингової компанії, не повинна перевищува�
ти 20% статутного фонду. Інші 80% статутного
капіталу повинні становити холдингові корпо�
ративні пакети акцій (часток, паїв). Законом
визначається, що державні холдингові компанії
утворюються органами, уповноваженими уп�
равляти державним майном, державними орга�
нами приватизації. Єдиним акціонером держав�
ної холдингової компанії від моменту її утво�
рення до завершення процедури приватизації
або припинення є держава. Законом передба�
чено, що державні пакети акцій (часток, паїв)
та державне майно, передані державою до ста�
тутного фонду державної холдингової ком�
панії, не можуть бути відчужені або перебува�
ти в заставі, використані для формування ста�

Таблиця 2. Розрахунок імпортозалежності за групами
продовольства в Україні у 2008 році

Джерело: Розраховано авторами за даними [14].
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жить подальший успішний розвиток інтеграції
в аграрній сфері, що має забезпечувати ство�
рення в Україні конкурентоспроможної аграр�
ної економіки.

Поширення на практиці отримали такі ор�
ганізаційно�правові форми, як інтегровані аг�
ропромислові формування у вигляді асоці�
ації, корпорації, концерну, холдингової ком�
панії. Вибір тієї чи іншої форми залежить від
економічних обставин в регіоні, стану продо�
вольчого ринку, форм об'єднання капіталу,
участі в управлінні, рішень адміністративних
органів. Незалежно від обраної форми, для
всіх інтегрованих агропромислових форму�
вань характерним залишається об'єднання в
своєму складі всіх складових від виробницт�
ва продукції до її переробки і реалізації, а
також врахування інтересів сільськогоспо�
дарських виробників і переробних підпри�
ємств. Широке розповсюдження в Україні
отримала така організаційно�економічна
форма агропромислової інтеграції як холдин�
гові компанії.

Створення холдингових компаній має кіль�
ка переваг, до яких слід віднести можливість
концентрації капіталів і розвиток інвестицій�
них процесів задля технічного та технологіч�
ного оновлення виробництва, зниження ризи�
ку при входженні на ринки, розширення масш�
табів виробництва, спільне здійснення науко�
вих і проектних досліджень тощо. Це також дає
змогу одержати податкові, кредитні та інші
переваги, розширити свою діяльність, здійсню�
вати єдину виробничо�технологічну, інвести�
ційну та збутову політику в масштабах усієї хол�
дингової компанії [15]. Прикладом такої фор�
ми концентрації виробництва в Україні можуть
бути такі підприємства, як — ВАТ "Миронівсь�
кий хлібопродукт", Агрохолдинг "Астарта�
Київ", "Дакор Агро Холдинг", "Приват�Агро�
холдинг", "Агротон", "Укрзернопром Агро",
"Сварог Вест Груп" та деякі інші.

Аналіз діяльності агрохолдингів в Укра�
їні свідчить про те, що абсолютна більшість
їх спеціалізується на виробництві рослин�
ницької продукції, зокрема вирощуванні
зернових культур, кукурудзи, ріпаку, соняш�
нику, сої.

Обробляючи великі площі орних земель, а
саме — від 30 до 180 тис. га, вони використо�
вують високопродуктивні сорти рослин віт�
чизняної та зарубіжної селекції, застосову�
ють надсучасну техніку, прогресивні техно�
логії обробітку грунту до збирання врожаю,
орієнтуючись здебільшого на експорт про�
дукції.

Характерним явищем є також те, що ниніш�
ні агрохолдинги не створюються за регіональ�
ною ознакою, не орієнтуються на використан�

ня наявних земельних ресурсів, а зосереджу�
ють свою увагу на обробітку кращих орних зе�
мель.

Діяльність інтеграційних формувань дає
позитивні результати. Завдяки ним окремі сіль�
ські регіони отримали значні й на додаток ре�
гулярні інвестиції, з'явилась можливість вико�
ристовувати інновації, зокрема технологічні. За
участі інтегрованих формувань в Україні подо�
лана імпортозалежність з виробництва соняш�
никової олії та продовольчого зерна, що по�
вністю забезпечуються за рахунок власного
виробництва. Так, у 2009 році було на 9% пере�
вищено встановлений Законом України "Про
державну підтримку сільського господарства
України" 14% поріг індикатору достатності за�
пасів зерна, що фактично становив 23% [12].
Намічені позитивні зрушення на ринку біопа�
лива.

Однак, залишаються і негативні тенденції.
Поза увагою більшості інтегрованих підпри�
ємств виробництво м'яса (у 2008 році частка
імпорту якого порівняно з 2007 збільшилася у
2 рази). Виняток становить лише невелика
кількість підприємств, таких як, наприклад,
ВАТ "Насінне" в Харківській області, що в
складі "Приват�Агро�Холдингу", ТОВ "Земля
і воля" у Чернігівській області, ТОВ Стіомі�
Холдинг та ін.

Як відомо, головні робочі місця у сільсько�
му господарстві складає не рослинництво, а
саме тваринництво та інфраструктурні галузі.

Тому діяльність агрохолдингів зовсім не
вплинула на рівень зайнятості сільського насе�
лення. Якщо в 1990 році в сільськогосподарсь�
кому виробництві було зайнято 4,3 млн чол.,
або 17,1% від загального числа найманих пра�
цівників, то в 1995 році відповідно 4,2 млн чол.,
або 17,8%, в 2000 році — 2,8 млн чол., або 13,6%,
в 2008 році — 1 млн чол., або 4,7% [14].

Ще більшим негативом є відсутність регіо�
нальної належності агрохолдингів. Будучи пе�
реважно столичними чи представниками окре�
мих мегаполісів України ці інтегровані утво�
рення працюють на консолідованих схемах
сплати податків. За цих обставин сільські бюд�
жети не мають коштів на розвиток і, будучи
глибоко дотаційними, ледь зводять кінці з
кінцями по захищених статтях. І це тоді, коли
жителі територіальних громад є власниками
землі, а ради є одноосібними самоврядними
формуваннями, котрі відповідають за інфрас�
труктурне облаштування сільських населених
пунктів.

Тож і не дивно, що у соціальній інфраструк�
турі українського села в трансформаційний
період відбувається глибока руйнація.

Адже у 70% сільських населених пунктів
відсутні дошкільні заклади освіти, у 42% — клу�
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би та будинки культури. У половині з них немає
середніх закладів освіти, у 78% — водо�, у 57%
— газопроводів. Дороги з твердим покриттям
мають лише 58% сіл, дорожнє освітлення —
33%, а каналізацією об лаштовані — тільки 3%
сіл.

Як наслідок, за останні вісім років чисель�
ність населених пунктів в Україні скоротилось
на 141 одиницю [17].

Окремим питанням постає вирощування
плодів та ягід. При сприятливих природно�
кліматичних умовах практично на всій тери�
торії України, досвіду вирощування та загаль�
нодержавній підтримці садівництва частка їх у
загальному імпорті зростає. Зокрема, у 2008
році порівняно з 2007 роком імпорт персиків
зріс у 4,4 рази, груш — у 2,2 рази, яблук — в 1,3
рази [12]. Тому, не дивлячись на позитивний
досвід розвитку інтеграційних формувань у
вітчизняному агровиробництві, необхідно на�
голосити на необхідності подальшого розвит�
ку дрібних та середніх товаровиробників.
Особливо це стосується виробництва тих видів
продукції, які залишаються поза увагою вели�
ких підприємств.

Проте, їх виробнича діяльність ускладню�
ється проблемами фінансово�кредитної під�
тримки виробництва, зниження собівартості
продукції через технологічні інновації та рядом
інших негативних явищ, необхідність подолан�
ня яких підштовхує агропідприємства до інтег�
рації. За участю великих інтегрованих форму�
вань, що присутні на вітчизняному ринку агро�
продукції, на даному етапі забезпечена продо�
вольча безпека лише по деяким видам про�
дукції. Існування непривабливих для сучасних
агрохолдингів галузей (тваринництво, овочів�
ництво, садівництво та ін.) зумовлює необ�
хідність існування індивідуальних товарови�
робників на селі.

З огляду на це держава має регулювати
інтегровані процеси, з метою запобігання мо�
нополізації землі та товарного ринку. Інтег�
раційні процеси мають бути науково обгрунто�
вані з точки зору оптимізації, раціоналізації,
ефективності та їх впливу на комплексний роз�
виток сільських територій.
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