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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед науковців, управлінців та практиків

немає єдиної точки зору щодо пріоритетності
розвитку великих, середніх чи малих аграрних
підприємств. Всі існуючі точки зору та обгрун�
тування, на нашу думку, мають право на об�
грунтування. Це пояснюється тим, що вони ма�
ють і спільні або тотожні риси та функції роз�
витку, й різні функції. Якщо малі підприємства
агробізнесу орієнтуються, переважно, на
місцевий аграрний ринок, формування серед�
нього класу на селі, то великі господарські
підприємства орієнтуються на вирішення стра�
тегічних завдань впровадження інновацій, за�
безпечення продовольчої безпеки, виходу на
зовнішній аграрний ринок та нарощення екс�
портного продовольчого потенціалу країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку аграрних підприємств різних
розмірів та форм організації виробництва завжди
знаходяться в полі зору науковців та практиків.
Щодо великих інтегрованих агроформувань, то
вони вивчалися у працях Єрмакова О.Ю., Макарен�
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ка П.М., Мармуль Л.О., Месель�Веселяка В.Я., Саб�
лука П.Т., Федорова М.М., Шпичака О.М., Юрчи�
шина В.В. та ін. При цьому основна увага акцен�
тується на стратегіях розвитку, управлінських
рішеннях, маркетингу, фінансово�економічним ре�
зультатам. Актуальними залишаються теоретико�
методологічні засади визначення сутності й пріо�
ритетів розвитку, оцінки й діагностики конкурент�
них переваг і недоліків з урахуванням впливів та
процесів євроінтеграції й глобалізації.

Необхідно, однак, зазначити, що в останні
роки увага дослідників значним чином зосеред�
жена на розвитку малих підприємств як запору�
ки вирішення проблем зайнятості, розвитку
сільських територій, органічного виробництва.
Великі агроформування через недостатню соці�
альну відповідальність на тлі надприбутків не є
схвалюваними у суспільстві. Тому поглиблене їх
дослідження в умовах євроінтеграції та глобалі�
зації вимагає подальших розробок та пропозицій
з удосконалення розвитку й управління ним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико�

методологічних засад розвитку великих інтег�
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рованих аграрних підприємств в умовах євро�
інтеграції та глобалізації з виявленням вузьких
місць, конкурентних переваг, пропозицією на�
прямів екологізації та соціалізації в якості пріо�
ритетів підвищення конкурентоспроможності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За величиною та формами організації вироб�

ництва в Україні створена та функціонує модель
організації агросфери на засадах багатоуклад�
ності. Ця модель є поліфункціональною, адже
її структура формується під впливом кількох
типів майнових й управлінських відносин влас�
ності. Вони реалізуються у вигляді державних,
корпоративних, індивідуальних приватних (фер�
мерські й селянські господарства населення, до�
могосподарства) та спільних підприємств
(змішана форма власності).

Необхідно зазначити різну спрямованість на�
прямів розвитку даних підприємств: великі агро�
формування спрямовані, в більшій мірі, на забез�
печення прибутків на основі виробництва приваб�
ливих та експортоорієнтованих видів продукції [1,
с. 8]. Переважно, це зернові й технічні культури
для масової переробки та вжитку. Малі приватні
або індивідуальні піприємства спрямовані на ма�
лоприбуткові та трудомісткі види діяльності. Це
виробництво таких культур, як картопля; овочі; го�
родні, пряні і лікарські рослини; плоди і ягоди, мед;
молоко; органічне виробництво та забезпечення
ними внутрішнього аграрного ринку.

Одна із особливостей формування великих
інтегрованих аграрних підприємств полягає в
тому, що в якості їх суб'єктів можуть виступати
групи або об'єднання юридичних осіб [2, с. 35]. Ти�
пами таких об'єднань визначені пул (розподіл ма�
теріально�речових результатів діяльності пулу між

його учасниками проводиться
згідно з обумовленими квотами);
альянс — об'єднання на основі пев�
ної угоди між підприємствами за
принципом горизонтальної коопе�
рації з юридичним оформленням
або без нього; корпоративна гру�
па — сукупність юридичних осіб,
зв'язаних між собою корпоратив�
ними відносинами. Форми участі у
великих корпоративних підпри�
ємствах як участь в засновницько�
му договорі, на договірній основі,
придбання прав власності на паї,
частки, акції.

Основними формами орга�
нізації великих інтегрованих
підприємств є агропромислові
концерни, холдингові компанії,

кооперативи, акціонерні й господарські товари�
ства та інші об'єднання, які створюються, пере�
важно, на основі спільних капіталів засновників.
Сутнісними ознаками їх утворення, на наш по�
гляд, є такі: кількість учасників є більшою за од�
ного (одна особа не може створити об'єднання, а
лише бути засновником суб'єкта підприємницт�
ва); об'єднання майна у грошовій й товарній
формі; наявність єдиної мети та загального інте�
ресу, які є основою господарювання; відпові�
дальність учасників по зобов'язаннях переходить
у відповідальність спільну; управління справами
відособлене від особистих бажань учасників й
теж відображає їх спільні інтереси [3, с. 114].

При цьому великі аграрні інтегровані під�
приємства не завжди користуються підтрим�
кою населення, особливо сільського, через
інертність у вирішенні соціальних та екологіч�
них проблем сільських територій і навпаки, —
часто їх породження (табл. 1).

До них належать, у першу чергу, вивільнен�
ня значних мас трудових ресурсів на селі через
концентрацію, спеціалізацію та модернізацію
аграрного виробництва; погіршення добробуту,
зменшення кількості й маргіналізація сільських
жителів. Також це зменшення кількості
сільських поселень та їх людності й втрата як
центрів просторової організації суспільства;
скорочення щільності сільського населення по
всій території країни. Це вимивання капіталів та
погіршення стану природних ресурсів; ігнору�
вання потреб сільських громад та сільських те�
риторій з послідуючою екологічною й соці�
альною деградацією останніх [4, с. 36]. Йдеться
про генномодифіковане, не екологічне вироб�
ництво продуктів харчування; лобіювання влас�
них інтересів на найвищому управлінському

Конкурентні переваги Негативні чинники
- підвищення ресурсовіддачі й 
конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва на 
основі його всебічної інноваційності, 
модернізації, концентрації ресурсів і 
капіталів; 
- підвищення продуктивності праці та 
ефективності бізнес-процесів; 
- забезпечення формування іміджу 
України як світового виробника 
продовольства; 
- можливості спільного вироблення 
стратегії управління й маркетингу, 
планування й прогнозування діяльності, 
представництва інтересів учасників;  
- забезпечення умов особистісного 
зростання для своїх працівників 

- занепад сільських територій, вивільнення 
значних мас трудових ресурсів на селі через 
концентрацію, спеціалізацію та модернізацію 
аграрного виробництва;  
- погіршення добробуту, депопуляція та 
маргіналізація значної частини сільських 
жителів;  
- зменшення кількості сільських поселень та 
втрата їх функцій як центрів просторової 
організації суспільства на селі;  
- вимивання капіталів та погіршення стану 
природних ресурсів; ігнорування потреб 
сільських громад та сільських територій з 
послідуючою деградацією останніх;  
- лобіювання власних інтересів на найвищому 
управлінському рівні, ігнорування 
екологічної та соціальної відповідальності;  
- монополізація сегментів аграрного ринку, 
тиск на його інших учасників та нерівні 
умови конкуренції 

Таблиця 1. SWOT%аналіз конкурентних переваг
і негативних результатів функціонування великих

інтегрованих аграрних підприємств
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рівні та підміну функцій державного сектору в
агросфері як провідного в її організації; моно�
полізацію аграрного ринку, пригнічення на його
інших учасників та нерівні умови конкуренції.

Конкурентними перевагами великих підпри�
ємств агросфери слід назвати підвищення ефек�
тивності й конкурентоспроможності сільсько�
господарського виробництва на основі його все�
бічної інноваційності, модернізації, концентрації
ресурсів і капіталів; підвищення продуктивності
праці та бізнес�процесів; забезпечення форму�
вання іміджу України як світового виробника
продовольства; можливості спільного вироблен�
ня стратегії управління й маркетингу, плануван�
ня й прогнозування діяльності, представництва
інтересів учасників; забезпечення умов особист�
існого зростання для своїх працівників [5, с. 48].
Саме конкурентні переваги забезпечують їм
провідні позиції на міжнародних аграрних рин�
ках. Реєстрація в офшорах, слабкий державний
контроль за діяльністю, належна якість про�
дукції, застосування дешевої робочої сили доз�
воляє бути конкурентоспроможними й стійкими
в умовах євроінтеграції та глобалізації.

Організаційно�економічний механізм станов�
лення й розвитку великих агроформувань має
певні особливості й періодизацію проявів. Вияв�
лено, що перший етап (початок — середина 90�х
рр.) був передумовним. В основі їх механізму били
методи, інструменти, процеси роздержавлення,
приватизації, поширення різних укладів в агро�
сфері. На другому етапі (середина — кінець 90�х
рр.) були створені великі фінансово�промислові
групи, які почали процес переділу економічного
і фінансового контролю в економіці агросфери.
Агросфера привернула їх увагу як підприємниць�
ких структур як вільна ринкова ніша. Це дало
підстави виокремити третій, інтеграційний етап
(кінець 1990�х — середина 2000�х рр.). Четвертий
етап (з середини 2000�х р. — до сьогодні) знаме�
нує утвердження й розвиток корпоративних аг�
роформувань через капіталізацію і концентрацію
аграрного виробництва, а також залучення під�
приємницьких структур з інших секторів еконо�
міки (промисловий, фінансовий).

Це можна вважати причиною того, що поши�
реним способом створення агрохолдингів було
проникнення капіталу великих підприємств із сфе�
ри переробки продукції сільського господарства,
промислових підприємств, не пов'язаних з
сільськогосподарською продукцією, в агробізнес
шляхом викупу боргів і активів сільськогоспо�
дарських підприємств з перетворенням їх у свої
філії та дочірні підприємства [6, с. 163]. Холдингі�
зація у 2009—2011 рр., в основному, відбувалася
шляхом поглинання великими корпораціями

підприємств меншого розміру із застосуванням
різних організаційно�економічних механізмів.
Зокрема розподіл податку на додану вартість
(ПДВ) було вирішено представити в таких пропор�
ціях: для виробників зернових та технічних куль�
тур пропорція становитиме 15% на спецрахунки
(для подальшого використання на розсуд підприє�
мства) і 85% в бюджет; для виробників тваринниць�
кої та молочної продукції — 80% на спецрахунки
і 20% в бюджет; для виробників іншої продукції
пропорція становитиме 50% на 50%.

 В аграрній сфері України процес корпора�
тизації відбувається переважно шляхом ство�
рення сільськогосподарських підприємств у
формі акціонерних товариств [7, с. 12]. У стра�
тегії управління та регулювання найбільш до�
цільно виокремити два підходи до розвитку ве�
ликих інтегрованих аграрних формувань: дер�
жавне регулювання і саморегулювання.

Перше передбачає державну підтримку ство�
рення та розвитку сукупності аграрних, промис�
лових фірм і фінансових структур через впровад�
ження прогресивних технологій і здійснення
структурних змін у сільській економіці задля
підвищення експортного потенціалу і конкурен�
тоспроможності аграрної й продовольчої про�
дукції на основі концентрації інвестиційних ре�
сурсів і фінансування науково�дослідних робіт та
впровадження їх результатів. Також це передба�
чає державно�приватне партнерство у відтво�
ренні природно�ресурсного потенціалу, вирі�
шенні екологічних і соціальних проблем села.

Другий напрям — це самоорганізація й са�
морегулювання без організаційно�правових
рамок або меж затвердженої структури. Управ�
ління здійснюється на основі обговорених
зв'язків і відносин підприємств в холдинговій
групі. Така форма управління гарантує доступ
до фінансово�кредитних і матеріально�техніч�
них ресурсів, а також надійність і прибут�
ковість розміщення капіталу [8, с. 142]. При
цьому необхідно впроваджувати соціальну
відповідальність як нову концепцію сталого
розвитку агробізнесу, вирішення супутніх йому
екологічних і соціальних проблем. Також не�
обхідно враховувати, що кінцевими бенефіціа�
рами великих агроформувань в Україні є іно�
земні громадяни або корпорації. Це необхідно
враховувати при обгрунтуванні продовольчої,
економічної та національної безпеки країни.

ВИСНОВКИ
Організаційно�економічний механізм ста�

новлення й розвитку великих агроформувань не
має галузевої та територіальної зумовленості.
Його складові формуються та змінюються у
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відповідності до особливостей етапів формуван�
ня та розвитку великих агроформувань, функцій
та завдань, які вони переслідують. Так, згідно з
4 виділеними етапами вони були направлені на
роздержавлення й приватизацію державних
підприємств; організацію акціонерних та ін. гос�
подарських товариств, переділ капіталів і ре�
сурсів агропромислово�фінансовими групами та
сприйняття агросфери як середовища здійснен�
ня великого бізнесу; організацію агрокорпо�
рацій і агрохолдингів; подальший їх розвиток та
збільшення банків землі і капіталів, зростання
експортного потенціалу та прибутковості.

Управління розвитку великих агроформу�
вань традиційно спирається на ресурсні, інно�
ваційно�інвестиційні та маркетингові стратегії;
стратегії зростання, захоплень і поглинань,
реструктуризації діяльності. Збільшення банків
землі, капіталів та обсягів виробництва агро�
холдингів і посилення їх впливів на аграрні рин�
ки та агросферу загалом вимагає посилення та
державного регулювання на засадах системно�
го моніторингу, контролю та удосконалення
інститутів. Збільшення розриву між їх успіш�
ністю і рівнем життя сільського населення, ста�
ну сільських територій вимагає застосування в
системному управлінні та регулюванні кон�
цепцій державно�приватного партнерства,
соціальної відповідальності.
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