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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведені дослідження щодо створення та

розвитку різних організаційно$правових форм
ще раз підтвердили той факт, що таке різнома$

Проведені дослідження щодо створення та розвитку різних організаційноCправових форм ще раз підтвердили
той факт, що таке різноманіття їх є закономірним явищем у разі становлення ринкових відносин в аграрному секторі.
Наявність різних форм власності та господарювання дає можливість, з одного боку, визначити закономірності, наC
прями й перспективи розвитку суспільства, а з іншого — нові можливості та умови розвитку виробництва. В статті
наголошено, що в ринкових умовах "кооперація знизу" розвивається повільно та більшого поширення набула "кооC
перація зверху", що ініціюється переробними підприємствами або торговими структурами. Мотиви створення інтегC
рованих формувань в аграрному секторі, що передбачають трансформацію одних форм підприємств в інші, відобраC
жені безліччю теоретичних інтерпретацій. Серед основних підходів слід виділити синергетичну теорію, теорію агенC
тських витрат вільних потоків коштів та теорію про недостатню ефективність підприємства ("теорія гордині").

Виявлено переваги горизонтальної та вертикальної інтеграцій господарських процесів за рахунок операційної
та фінансової синергій (економія операційних витрат — ефект агломерації, ефект комбінування взаємодоповнююC
чих ресурсів, збільшення розмірів ринкової ніші господарюючого суб'єкта, сприятливі ефекти від створення податC
кових "щитів", диверсифікація бізнесу).

The conducted researchers in the field of creation and development of various organizational legal forms once again
proved the fact that such variety of different forms is a natural phenomenon during market relation formation in the
agrarian sector. The presence of various forms of ownership and husbandry enables, from one hand, to identify
consistencies, directions and perspectives of society development, from the other hand, new possibilities and new
conditions for production development. It has been stressed in the article that under market conditions "bottomCup"
cooperation has been developing slowly and "soCcalled topClevel cooperation" has become more widespread that has
been initiated by processable enterprises or trade structures. The motives for creating integrated formations in the agrarian
sector, which imply the transformation of some forms of enterprises into others, are reflected by many theoretical
interpretations. Among the main approaches are synergetic theory, the theory of agency costs of free flows of funds and
the theory of underperformance of the enterprise ("Pride theory").

The advantages of horizontal and vertical integrations of household processes on the account of operational and
financial synergies (operational expenses saving — effect of agglomeration, effect of combining of complementary
resources, increase of sizes of market niche of the economic entity, favorable effects from creation of tax "shields", business
diversification) have been revealed.

It is noted that the vector of development of integration formations in the agrarian sector of the economy of Ukraine
requires the solution of the primary tasks: — provision of information management bodies, which allows for more objective
evaluation and making effective decisions regarding the development of integrated formations; — providing them with
state support and extension of legal acts regulating the activities of holdings and other integrated formations and providing
conditions for monitoring their condition.

Therefore, the importance of large integrated companies is increasing as they actively influence the economic
environment of the agriCfood markets. However, when creating these structures, it is necessary to ensure voluntary
cooperation, acceptable to all levels of economic autonomy, to take into account the social interests of partners.

ніття їх є закономірним явищем у разі станов$
лення ринкових відносин в аграрному секторі.
Наявність різних форм власності та господа$
рювання дає можливість, з одного боку, виз$



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2020

39

начити закономірності, напрями й перспекти$
ви розвитку суспільства, а з іншого — нові мож$
ливості та умови розвитку виробництва. Таким
чином, кожне з господарських формувань по$
винно зайняти певне місце в тих видах діяль$
ності, де воно може ефективно функціонува$
ти, забезпечуючи найвищу ефективність.

Наукове осмислення теоретичних поло$
жень трансформації форм господарювання
дозволяє по$новому інтерпретувати такі понят$
тя, як концентрація та інтеграція. Відомо, що
концентрація виробництва може відбуватися
на основі накопичення капіталу в процесі роз$
ширеного відтворення й централізації, тобто
укрупнення за рахунок об'єднання. Об'єднавчі
процеси розвиваються за допомогою різних
механізмів кооперації або інтеграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З подальшим розвитком ринкової економі$
ки вченими$економістами приділяється багато
уваги дослідженню інтеграційних процесів в
аграрному секторі економіки, а саме: Андрій$
чук В.Г., Данкевич А.Є., Малік М.Й., Міракін
В.В., Мороз О.О., Семцов В.М., Шпикуляк О.Г.,
Чубка О.М. та інші. У наукових працях зазначе$
них авторів розглянуто різні аспекти цього пи$
тання, але потребує подальшого дослідження
питання щодо переваг горизонтальної та верти$
кальної інтеграцій господарських процесів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення переваг горизон$

тальної та вертикальної інтеграцій господарсь$
ких процесів в аграрному секторі економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В аграрному секторі багатьох країн коопе$

рація є ефективним мобілізуючим фактором, що
дозволяє позитивно формувати соціально$орі$
єнтовану економіку, в якій переважають само$
регульовані підприємства. Кооперативний рух
формується відповідно до конкретних факторів
суспільного розвитку, спостерігається поступо$
вий перехід від простих форм до більш склад$
них. Загалом для кооперативного руху країн ЄС
характерний процес інтернаціоналізації.

Відмітимо, що на сьогодні потенціал сіль$
ськогосподарської кооперації в Україні зали$
шається не в повній мірі реалізованим. Кількість
виробничих кооперативів у 2013—2017 рр. по$
стійно знижувалась, невеликою була й кількість
обслуговуючих кооперативів, тільки з 2013 ро$
ку розпочалася певна тенденція що до їх зрос$
тання.

Як зазначає Міракін В.В. "дивлячись на сучас$
ний стан українського сільського господарства,
можна з упевненістю сказати, що кооперативи —
це єдиний шлях аграрної реформи в Україні, роз$
виток кооперативного руху в Україні міг би стати
рушійною силою якісних змін не тільки в аграрно$
му секторі, а й в країні в цілому, але для цього
потрібні об'єднані зусилля селян, громадських
організацій та представників влади, профільні за$
кони потребують оновлення, а сама ідея коопе$
рації — більшого висвітлення та обговорення" [4].

Розвиток споживчої кооперації пов'язано зі
змінами в законодавчій базі, в тому числі з роз$
робкою та прийняттям довгострокової програ$
ми розвитку споживчої кооперації, яка буде
спрямована на комплексний розвиток системи
виробництва, переробки та реалізації сільсько$
господарської продукції в країні. У програмі по$
винні бути визначені основні завдання розвитку
споживкооперації: створення закупівельної ме$
режі сільськогосподарської продукції, нових ро$
бочих місць на селі, модернізація технологічно$
го обладнання, реконструкція виробничої бази.

Виробничий тип кооперації передбачає об'єд$
нання малих форм господарств для спільного
сільськогосподарського виробництва. Найбіль$
шого поширення набули виробничі зв'язки і
відносини, які формуються між сільськогоспо$
дарськими та підприємствами інших галузевих
сфер АПК, фермерськими господарствами й
господарствами населення:

— на договірній основі, яка не передбачає
об'єднання матеріальних, фінансових та інших
ресурсів, відносини сторін здійснюються на
основі укладених договорів;

— шляхом об'єднання частини матеріаль$
них, фінансових та трудових ресурсів учасників
кооперації й інтеграції виробництва з метою
створення спільних підприємств раціональних
розмірів із застосуванням сучасних техніки і
технологій, способів організації праці і опла$
ти; виробничі відносини будуються на довго$
строковій договірній основі;

— шляхом повного об'єднання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів учасників проце$
су кооперації та інтеграції виробництва під єди$
ним керівництвом; економічні відносини й зв'яз$
ки регулюються договором, який укладається
між підприємствами, що об'єдналися на принци$
пах купівлі$продажу; фінансові та виробничі ре$
сурси перерозподіляються в напрямі їх раціо$
нального використання за рішенням учасників
процесу кооперації та інтеграції з метою опти$
мального розвитку громади господарств загалом.

З усіх можливих форм і методів фермерської
кооперації в Україні найбільшого поширення на$
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була так звана сусідська взаємодопомога, найча$
стіше серед господарств зі слабкою матеріально$
технічною базою. З цією метою створюються не$
великі виробничі кооперативи, засновані на довірі,
без юридичного оформлення. Варіанти типових
кооперативів сімейних господарств можуть бути
такі: створення декількома господарствами влас$
ного спеціалізованого кооперативу на основі об$
'єднання грошових коштів і ресурсів; кооперація
сімейних господарств (у тому числі присадибних)
з сільгосппідприємствами підприємствами; орган$
ізація сімейних господарств у багатопрофільний
кооператив, об'єднання, товариство.

Отримує поширення неформальні, так звані
кущові (первинні) сімейні кооперативні об'єд$
нання, що складаються з 2—5 сімейних госпо$
дарств, що виконують спільними зусиллями всі
або основні роботи щодо виробництва сіль$
ськогосподарської продукції, залишаючись при
цьому юридично самостійними суб'єктами [3].

Ми вважаємо, що об'єднання в різні форми
кооперації фермерських господарств, госпо$
дарств населення, сільськогосподарських під$
приємств та підприємств переробної промисло$
вості може стати реальним важелем відроджен$
ня села, оскільки дає можливість реально кон$
курувати на ринку сільськогосподарської про$
дукції та продовольства, протистояти монопо$
лізму заготівельних й торговельних організацій,
а також посередникам$перекупникам, підвищу$
вати рівень матеріально$технічного забезпечен$
ня виробництва за рахунок підвищення доходів,
вирішувати соціальні проблеми села.

Для набуття конкурентоспроможності ма$
лий агробізнес потребує розширення доступу
до навичок управління, технологій, кредиту$
вання та ринкових структур. Перспективним
напрямком є застосування інструментів мікро$
фінансування серед дрібних землевласників.

Недостатній рівень розвитку фінансових
ринків в аграрному секторі відображає реальні
ризики і реальні трансакційні витрати, які не
можуть бути усунені законодавчими заходами.
Необхідні нововведення, які встановлять більш
гнучкі форми кредитування та гарантовану
виплату боргу позичальників.

Як показує досвід, в ринкових умовах "коопе$
рація знизу" розвивається повільно та більшого
поширення набула "кооперація зверху", що
ініціюється переробними підприємствами або тор$
говими структурами. Мотиви створення інтегро$
ваних формувань в аграрному секторі, що перед$
бачають трансформацію одних форм підприємств
в інші, відображені безліччю теоретичних інтерп$
ретацій. Серед основних підходів слід виділити
синергетичну теорію, теорію агентських витрат

вільних потоків коштів та теорію про недостатню
ефективність підприємства ("теорія гордині").

Суть синергетичної теорії полягає в тому, що
новий господарюючий суб'єкт, який виникає при
злитті може використовувати широкий спектр
переваг, що виникають внаслідок об'єднання ре$
сурсів колишніх суб'єктів. Злиття й поглинання,
частіше за все, відкривають можливості для ви$
користання переваг горизонтальної або верти$
кальної інтеграцій господарських процесів
(можливість операційної синергії). За однією з
відомих теоретичних концепцій підприємство
домагається порівняно великих переваг, коли
здійснюється глибока спеціалізація належних
йому активів (Klein, Crawford, Alchian, 1978).

Отже, вертикальна інтеграція може сприя$
ти забезпеченню кращої координації у викори$
станні високоспеціалізованих взаємодоповню$
ючих активів на різних стадіях виробничого
процесу. Ефекти горизонтальної інтеграції
проявляються в економії умовно$постійних
витрат і реалізації економії на масштабах ви$
робництва (economies of scale).

На особливу увагу заслуговують інтерпре$
тації, що забезпечують фінансові синергії. Дивер$
сифікація грошових потоків забезпечує сприят$
ливий ефект у випадку, коли рух фінансових ре$
сурсів в двох підприємствах корельований між
собою не надто тісно. Злиття підприємств за
інших рівних умов сприяє стабілізації фінансо$
вого становища об'єднаної компанії. Крім іншо$
го, поглинання підприємства, що має право на
отримання податкових пільг, дозволяє прикри$
вати доходи від оподаткування додатковим "щи$
том" (tax chield), тим самим забезпечується еко$
номія податкових платежів. Диверсифікація доз$
воляє знизити ступінь ризику, тому служить ка$
талізатором злиття підприємств.

Теорія агентських витрат і теорія гордині
відображають ситуацію, коли рішення про
трансформації приймається частіше за все не
власниками, а їхніми агентами$менеджерами
підприємств, які переслідують власні інтереси.
Злиття або приєднання підприємств призво$
дить у більшості випадків до підвищення ефек$
тивності діяльності підприємства, що поглинає
за рахунок прояву закону синергії.

Узагальнивши світовий та вітчизняний досвід
злиття й поглинання підприємств, можна виділи$
ти два види синергізму: управлінський та струк$
турний. Управлінський синергізм проявляється в
поліпшенні показників діяльності підприємства за
рахунок підвищення якості управління без будь$
яких структурних змін. Структурний синергізм
проявляється в ефекті зниження витрат та
збільшення обсягів продажів за рахунок об'єднан$
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ня ресурсів двох підприємств. Описані теоретичні
схеми злиття й поглинань, згруповані за різними
критеріями, в реальному житті можуть різним чи$
ном переплітатися між собою (операційні синергії
можуть поєднуватися з фінансовими тощо).

Перераховані вище теорії дозволяють вста$
новити основні мотиви створення інтегрованих
формувань, підтверджені практикою. Це сто$
сується, передусім, діяльності агрохолдингів у
вітчизняному аграрному секторі. В останній час
агрохолдинги розширили масштаби, географію
своєї діяльності, галузеву спеціалізацію, поши$
ривши сферу інтересів не тільки на високорен$
табельні галузі аграрного сектору.

Згідно з інституційною теорією основним з
найважливіших мотивів створення вертикаль$
ної інтеграції є економія на трансакційних вит$
ратах. Вважається, що вони займають приблиз$
но 30—35% в сукупних витратах. Індикатором
життєвого циклу вертикально інтегрованого
підприємства служить зміна величини трансак$
ційних витрат, у разі зростання яких вертикаль$
на інтеграція слабшає та заміщується іншими
формами ринкової організації та вертикально$
го контролю. Так, у національній економіці
однією із форм інтеграції до кінця 90$х років
ХХ ст. виступали фінансово$промислові групи
(ФПГ), у тому числі й в аграрному секторі.

Проте, як зазначає Чубка О.М. "недостатнє
врахування накопиченого в світі досвіду щодо
створення й діяльності ФПГ, недоліки законо$
давства, невдалі спроби винайти особливий
шлях вирішення проблем інвестування в Ук$
раїні призвели до практично повної відсутності
зазначених угрупувань в економіці країни" 6].

Після фінансової кризи 2008 р. першість перей$
шла до холдингів. На думку Данкевич А.Є., "ство$
рення агрохолдингів своєрідна відповідь аграрної
економіки України вимогам ринку, спрямована на
відновлення порушених міжгалузевих зв'язків і
диспаритету цін між реалізацією сільськогоспо$
дарської продукції та матеріально$технічними ре$
сурсами промислового походження, відновлення
самодостатньої кредитної системи; специфічною
особливістю агрохолдингів є здатність на основі
синергетичний ефектів забезпечувати генерацію
прибутку, запроваджувати у виробництво нові си$
стеми, охоплювати весь цикл виробництва, пере$
робки та реалізації продукції й цілеспрямовано
відтворювати галузь на новій технологічній, орга$
нізаційній та економічній основі" [2].

Відмітимо, що на думку деяких вчених, "мо$
тивами створення агрохолдингів були і залиша$
ються: забезпечення власного виробництва си$
ровиною, закріплення на ринку землі, диверси$
фікація фінансових ризиків, контроль за про$

цесами виробництва, розширення та опануван$
ня нових ринків збуту продукції власного ви$
робництва та сфери господарської діяльності,
пільгове оподаткування тощо" [2].

Тому важливо знати, якою мірою трансакційні
витрати вплинули на розвиток інтеграції. У вирі$
шенні цього питання істотна роль відводиться об$
ліку та складанню бухгалтерської звітності. Хол$
дингові групи не ведуть офіційну консолідовану
бухгалтерську звітність. Керуючі компанії в агро$
холдингах використовують централізоване поста$
чання матеріально$технічними ресурсами та пост$
ійно відстежують їх надходження. Для цих цілей
ведуться управлінський облік та бюджетування,
які не регламентовані офіційними нормативними
актами. Тому холдинги не виступають як єдині
платники податків, а податкова звітність кожним
його учасником здається окремо.

Свою діяльність холдинги будують на корпора$
тивних принципах управління. Холдингова група
включає в себе головне (керуюче) підприємство та
мережу дочірніх, аграрних підприємств, філій інших
відокремлених структурних підрозділів. Процеду$
ра узагальнення розрахунків оцінки діяльності да$
них структур сильно ускладнюється, необхідно вве$
сти консолідовану фінансову звітність загалом по
холдинговій групі. Наявні нормативні акти щодо
складання такої звітності носять рекомендаційний
характер, тому на практиці вона не ведеться. Ста$
тистичні органи не ведуть збір інформації за цими
холдинговими структурами, бо для цього необхід$
но ідентифікувати аграрні та інші підприємства за
принципом майнової належності.

Таким чином, вектор розвитку інтеграційних
формувань в аграрному секторі економіки Украї$
ни вимагає вирішення першочергових завдань:

— забезпечення органів управління інфор$
мацією, що дозволяє більш об'єктивно судити
й приймати ефективні рішення з приводу роз$
витку інтегрованих формувань та надання їм
державної підтримки;

— розширення нормативно$правових актів,
що регулюють діяльність холдингів та інших
інтегрованих формувань та забезпечують умо$
ви для проведення моніторингу їх стану.

Агрохолдинги підсилюють поляризацію
вітчизняного простору, відбираючи кращі або
найбільш зручно розташовані підприємства,
відсікаючи масу підприємств, які не включені в
вертикальні структури і які зазнають труднощів
виробництва та збуту своєї продукції. Оскіль$
ки багато агрохолдингів розташовуються по$
близу великих міст, то аграрні товаровиробни$
ки, що не входять до них, не витримують кон$
куренції через загальну несформованість
інфраструктури збуту.
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До негативних ефектів концентрації влас$
ності можна віднести такі:

— зростання трансакційних витрат через
труднощі управління громіздкими структурами;

— втрата гнучкості в адаптації до ринку;
— виборче підвищення заробітних плат у

дочірніх підприємств холдингів, що веде до ско$
рочення робочої сили;

— зростання корупції за рахунок злиття
менеджменту великих компаній та регіональ$
ної влади.

Деякі вчені вказується на те, що "діяльність
агрохолдингів приводить до зростання соціаль$
ної напруги на селі, вимивання коштів із сіль$
ських територій за рахунок монополізації, пе$
рерозподілу власності та зниження життєвого
простору для діяльності інших форм господа$
рювання, загострення соціальних проблем через
звільнення працівників і зростання безробіття,
недонадходження податкових платежів у
місцеві бюджети, поглиблення дисбалансу галу$
зевої структури виробництва і нераціонального
використання землі, недостатньої участі у роз$
витку сільських громад і територій, слабкого
суспільного контролю за їхньою діяльністю" [1].

Мороз О.О. та Семцов В.М. відмічають і
певні соціально$економічні проблеми, щодо
функціонування агрохолдингів "…це полягає у
формування особливої рентоорієнтованої по$
ведінки агрохолдингів, яка передбачала отри$
мання економічних переваг за рахунок тіньо$
вих схем мінімізації податків, поглинання акти$
вів підприємств, уникнення функцій соціально$
економічної підтримки місцевих громад" [5].

Але все ж таки необхідно відзначити, що
значущість великих інтегрованих компаній по$
силюється, так як вони активно впливають на
економічну кон'юнктуру агропродовольчих
ринків. Це загальносвітова тенденція. Але у разі
створення цих структур необхідно забезпечу$
вати добровільність співпраці, прийнятний для
всіх рівень господарської самостійності, вра$
ховувати соціальні інтереси партнерів.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження щодо створення та

розвитку різних організаційно$правових форм
ще раз підтвердили той факт, що таке різнома$
ніття їх є закономірним явищем при станов$
ленні ринкових відносин в аграрному секторі.
Наявність різних форм власності та господа$
рювання дає можливість, з одного боку, ви$
значити закономірності, напрями й перспекти$
ви розвитку суспільства, а з іншого — нові мож$
ливості та умови розвитку виробництва. Таким
чином, кожне з господарських формувань по$

винно зайняти певне місце в тих видах діяль$
ності, де воно може ефективно функціонува$
ти, забезпечуючи найвищу ефективність. Вияв$
лено переваги горизонтальної та вертикальної
інтеграцій господарських процесів за рахунок
операційної та фінансової синергій (економія
операційних витрат — ефект агломерації,
ефект комбінування взаємодоповнюючих ре$
сурсів, збільшення розмірів ринкової ніші гос$
подарюючого суб'єкта, сприятливі ефекти від
створення податкових "щитів", диверсифікація
бізнесу).
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