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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Виникнення й розвиток холдингових формувань в 

аграрній сфері України є об’єктивним процесом, який має певне підґрунтя та 

передумови, що пов’язані із організаційно-економічними й інституційними 

прерогативами крупнотоварного виробництва. Ситуація, що склалася у 

вітчизняному аграрному секторі, зумовлює низку викликів щодо 

функціонування малих та середніх сільськогосподарських підприємств, 

пов’язану із агрохолдингами. Очевидно, що подальший розвиток 

агрохолдингових формувань в економіці України потребує якісних 

трансформацій, спроможних підвищити конкурентоспроможність усіх суб’єктів 

аграрного виробництва на внутрішньому й зовнішньому ринках та забезпечити 

продовольчу безпеку країни. Одним із ключових завдань держави щодо 

здійснення аграрної політики має бути узгодженість інтересів селян, органів 

місцевого самоврядування та агрохолдингів щодо збалансованого сільського 

розвитку з одночасним залученням інвесторів до аграрного сектору. 

Ефективність регуляторного впливу держави на процеси розвитку 

агрохолдингів і їх соціальної відповідальності безпосередньо залежить від 

механізмів його реалізації. 

Специфічність взаємовідносин великого бізнесу, сільського соціуму та 

держави, у площині відносної різновекторності їх інтересів, можливо усунути 

за допомогою різних форм і методів. Дієвим засобом вирішення даного питання 

є використання регуляторного впливу держави на діяльність агрохолдингів. 

Окреслене свідчить про затребуваність обраної теми дисертаційного 

дослідження та робить нагальним обґрунтування напрямів удосконалення 

державного регулювання діяльності агрохолдингів в Україні. 

Теоретичні основи обґрунтування ролі держави й механізмів її впливу на 

розвиток економічних процесів закладено такими відомими класиками 

економічної науки, як Дж. Кейнс, А. Маршалл, В. Паретто, Ф. Перру, Д. Рікардо, 

П. Самуельсон, А. Сміт та ін. Вагомий внесок в опрацювання концептуальних 

засад удосконалення державного регулювання у сфері сільського господарства 

та розроблення його понятійно-категоріального апарату здійснили такі 

вітчизняні економісти-аграрники, як В. Андрійчук, П. Гайдуцький О. Галицький, 

М. Корецький, М. Кропивко, Ю. Лупенко, С. Майстро, Г. Мостовий, М. Латинін, 

О. Ходаківська та ін. Питання, пов’язані з державним регулюванням діяльності 

агрохолдингів та земельно-орендних відносин в Україні висвітлено у працях 

О. Бородіної, А. Данкевича, Д. Деми, С. Дем’яненка, А. Діброви, Т. Зінчук, 

О. Могильного, О. Мороза, Г. Черевка, О. Єранкіна та ін. Зважаючи на те, що 

процес становлення агрохолдингів розпочато відносно недавно, слід акцентувати 

увагу на проблематиці їх розвитку у взаємодії з державною аграрною політикою. 

Зокрема, існує потреба у розробленні теоретико-методичних положень щодо 

формування механізму державного регулювання діяльності агрохолдингів з 

позицій збалансованого розвитку аграрної сфери, запровадження 

екологобезпечних технологій та посилення соціальної спрямованості їх бізнес-

стратегій. Це обумовило вибір теми, мету, завдання та структуру роботи.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано автором відповідно до плану науково-

дослідних робіт Житомирського національного агроекологічного університету 

за темами «Фінансова політика в аграрному секторі економіки» (номер 

державної реєстрації 0111U009726) та «Фінанси в умовах бюджетної 

децентралізації» (номер державної реєстрації 0116U004551), у межах яких 

автором обґрунтовано методичні засади державного регулювання діяльності 

агрохолдингів; досліджено стан, особливості та вплив державного регулювання 

на стимулювання соціальної відповідальності агрохолдингів в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретико-методологічне обґрунтування й розроблення практичних 

рекомендацій щодо державного регулювання діяльності агрохолдингів в 

Україні. Відповідно до цього поставлено такі завдання:  

 уточнити визначення поняття «агрохолдинг»;  

 розширити класифікацію передумов та чинників впливу на формування 

агрохолдингів, ідентифікувати особливості їх діяльності; 

 опрацювати концептуальні основи державного регулювання та розробити 

організаційний інструментарій його впливу на діяльність агрохолдингів; 

 здійснити ретроспективний аналіз діяльності агрохолдингів та оцінити 

вагомість впливу фінансово-економічних показників на рівень їх 

соціальної відповідальності;  

 запропонувати методичні підходи до впровадження інструментарію 

державного регулювання, спрямованого на активізацію соціально 

відповідальної поведінки агрохолдингів; 

 обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення механізму оподаткування 

агрохолдингів для наповнення місцевих бюджетів та фінансування 

соціальної інфраструктури сільських територій; 

 розробити інституційну модель методичного, ресурсного та наукового 

забезпечення для збалансованого сільського розвитку;  

 надати рекомендації щодо формування репродуктивного механізму 

державного регулювання діяльності агрохолдингів для розв’язання 

проблем розвитку ОТГ і сільських територій в цілому. 

Об’єктом дослідження виступає процес державного регулювання 

діяльності агрохолдингів в Україні. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних положень щодо державного регулювання діяльності агрохолдингів 

в Україні. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

є системний підхід до наукового пізнання економічних явищ і процесів, 

адаптований до державного регулювання діяльності агрохолдингів в Україні.   

За допомогою методів індукції, термінологічного аналізу й 

операціоналізації понять уточнено поняття «агрохолдинг». Історико-

економічний метод застосовано для опрацювання концептуальних основ теорії і 

практики державного регулювання. Для оцінки динаміки розвитку 
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агрохолдингів в Україні та результативності державного регулювання 

використано: статистико-математичний метод, зокрема такі його прийоми, 

як порівняння (зіставлення даних за досліджуваний період), групування (для 

ідентифікації областей за рівнем орендних платежів), кореляційно-регресійний 

аналіз (для встановлення тісноти зв’язку між соціальною відповідальністю та 

ключовими фінансово-економічними показниками діяльності агрохолдингових 

формувань), екстраполяції рядів динаміки (здійснено прогноз інвестування в 

сільське господарство). На основі монографічного методу виявлено передові й 

прогресивні методи господарювання окремих агрохолдингів, проаналізовано 

позитивні та негативні сторони їх діяльності й обґрунтовано заходи, спрямовані 

на подальший їх розвиток; генералізації – абстраговано головні інструменти 

державного регулювання; SWOT-аналізу – виокремлено напрями державного 

регулювання діяльності агрохолдингів.  

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти, 

державні цільові програми розвитку, офіційні матеріали Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (FAO), Державної служби статистики 

України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Національного банку України, дані агрохолдингових формувань, 

наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених, ресурси мережі Інтернет та 

результати особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення і запропоновано нове розв’язання науково-практичної 

проблеми щодо державного регулювання діяльності агрохолдингів в Україні. 

Основні положення, які визначають наукову новизну та відображають 

найвагоміші оригінальні результати дослідження автора, включають такі 

наукові позиції: 

вперше:  

• розроблено теоретичні та методичні положення щодо формування 

репродуктивного механізму державного регулювання діяльності 

агрохолдингів, який базується на єдності трьох підсистем – iнвестицiйно-

фінансової, науково-інноваційної та соціальної адаптації бізнесу на 

сільських територіях; 

удосконалено:  

• визначення поняття «агрохолдинг», яке, на відміну від існуючих, 

ґрунтується на виокремленні юридичного, організаційного, управлінського 

та економічного підходів, а також передбачає узгодженість матеріальних 

(економічних, технологічних, ресурсних) та соціальних факторів 

розвитку; 

• класифікацію чинників впливу на формування агрохолдингів в Україні, 

яка вирізняється тим, що ідентифікує формальні – чинники мезо- та 

макрорівнів, що частково пов’язані з політикою держави і світовими 

тенденціями, та партикулярні – чинники мікрорівня, які пов’язані з 

діяльністю підприємства; 
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• методичний підхід до оцінки вагомості впливу фінансово-економічних 

показників діяльності агрохолдингів на рівень їх соціальної 

відповідальності, який передбачає визначення деструктивних факторів 

функціонального впливу на результативну ознаку (виплати на заходи 

соціальної відповідальності) з урахуванням приналежності до тих 

сільських територій, на яких вони функціонують; 
дістали подальшого розвитку:  
• пропозиції щодо побудови механізму оподаткування агрохолдингів, який 

передбачає урахування розмірів сільськогосподарських підприємств,  

видів виробництв сільськогосподарської продукції та забезпечує 

спрямування податкових платежів на фінансування соціального й 

інфраструктурного розвитку сільських територій через запровадження 

соціального податку; 

• організаційно-економічні засади механізму державного регулювання 

діяльності великого агробізнесу, які спрямовані на моніторингово-

статистичне, діалогово-консультативне, науково-кадрове, мотиваційне та 

партнерське забезпечення діяльності агрохолдингів для вирішення питань 

сільського розвитку; 

• обґрунтування необхідності удосконалення діючого механізму співпраці 

бізнесу та ВНЗ аграрного профілю з позицій залучення місцевих і 

державних управлінських структур для створення інституту 

тристороннього співробітництва, який сприятиме досягненню ключових 

цілей агробізнесу (зокрема підготовка кваліфікованих кадрів, що 

відповідатимуть сучасним вимогам сільського ринку праці) та 

загальнодержавних цілей (підвищення конкурентоспроможності 

аграрного сектора економіки на світових ринках); 

• методичний інструментарій державного регулювання щодо соціальної 

відповідальності агрохолдингів, який включає запровадження 

нормативних, організаційних, інформаційних й фінансових заходів та, на 

відміну від інших, направлений на побудову соціального діалогу між 

владними структурами всіх рівнів та бізнесом для зближення позицій 

сторін та забезпечення інтересів сільської громади.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні 

рекомендацій щодо удосконалення процесу державного регулювання діяльності 

агрохолдингів в Україні. Запровадження їх на практиці сприятиме створенню 

селозберігаючих підприємств за участі агрохолдингів. 

Пропозиції автора щодо методичних засад удосконалення діючого 

механізму співпраці бізнесу та ВНЗ у напрямі створення інституту 

тристоронньої співпраці прийнято до впровадження ТОВ СП «Агродім» (довідка 

№ 4/16-363 від 10.06.2019) та ПП «Продуктовий дім» (довідка №275/4 від 

22.05.2019). Головним управлінням Державної фіскальної служби України 

підтверджено актуальність розробок автора, які використовуватимуться 

управлінням податків і зборів з юридичних осіб та в інших управліннях й 

відділах у процесі підготовки нормативних документів щодо побудови нового 

механізму оподаткування агрохолдингів, який передбачатиме введення 
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соціального податку, що залишатиметься на місцях фактичного функціонування 

агрохолдингів (довідка № 7/15-366 від 25.06.2019).  

Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики 

Житомирської обласної державної адміністрації (довідка № 06/73 від 20.05.2019) 

та Виконавчим комітетом Полонської міської ради об’єднаної територіальної 

громади (довідка № 136/4 від 18.04.2019) підтверджено практичне значення 

пропозицій щодо державного регулювання діяльності великого агробізнесу у 

напрямі активізації організаційних методів регуляторного впливу, спрямованого 

на заохочення соціальної відповідальності агрохолдингів. 

Теоретичні та науково-практичні розробки з проблем державного 

регулювання діяльності агрохолдингів використовуються в навчальному процесі 

Житомирського національного агроекологічного університету, зокрема у 

навчальних дисциплінах: «Податкова система», «Бюджетна система», 

«Соціальна відповідальність» (довідка № 1079 від 12.06.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є оригінальною самостійно 

виконаною науковою працею, в якій відображено теоретичні, методичні й 

практичні узагальнення і пропозиції, отримані автором особисто. Вони 

полягають у розробленні наукового підходу до формування репродуктивного 

механізму державного регулювання діяльності агрохолдингів, який базується 

на єдності трьох підсистем – iнвестицiйно-фiнaнсової, науково-інноваційної та 

соціальної. Ключові положення дослідження викладено у наукових працях. Із 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано ті положення, які 

належать безпосередньо автору. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації, 

доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях: «Проблеми 

інвестування та формування інвестиційного клімату в АПК» (Полтава, 29–

30 жов. 2015 р.), «Фінансове регулювання зрушень у економіці України» 

(Мукачево, 21–22 бер. 2017 р.), «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів 

та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (Одеса, 16–

17 трав. 2017 р.), «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку 

держави в умовах глобалізації» (Хмельницький, 22–23 вер. 2017 р.), 

«Тенденции современного управления малого бизнеса и предпринимательства в 

условиях економического развития и либерализации» (Карши, 16–17 квіт. 

2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Фінансові 

інструменти регіонального розвитку» (Житомир, 28 жов. 2016 р.), «Соціально-

економічні проблеми аграрного розвитку регіонів» (Житомир, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць (в т. ч. 

9 одноосібних) загальним обсягом 4,36 друк. арк., з яких 6 статей у наукових 

фахових виданнях України (2,95 друк. арк.), 4 з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз та 8 публікацій в інших виданнях (1,41 друк. арк.). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (219 найменувань), 

16 додатків. Основний текст дисертації викладено на 169 сторінках, містить 

38 рисунків та 16 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Теоретико-методологічні аспекти державного 

регулювання діяльності агрохолдингів» – досліджено теоретико-методичні 

засади функціонування агрохолдингів в Україні, удосконалено трактування 

поняття «агрохолдинг»; розширено класифікацію передумов та чинників 

впливу на формування агрохолдингів, ідентифіковано особливості їх 

діяльності; опрацьовано концептуальні основи державного регулювання та 

розроблено організаційний інструментарій його впливу на діяльність 

агрохолдингів. 

Агрохолдинг запропоновано розглядати як сукупність акцій (капіталів) 

материнської й контрольованих нею дочірніх компаній, об’єднаних в єдину 

організаційну структуру з відповідними цілями та місіями, економічна 

діяльність яких орієнтована на отримання прибутку і ренти, шляхом 

використання великих земельних площ для виробництва, переробки, 

транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської чи виробленої з 

неї продукції, а людські, природні й матеріальні фактори знаходяться у тісному 

взаємозв’язку із соціальними.  

Акцентовано увагу на тому, що формування агрохолдингів пов’язане із 

дією чинників, які розподілено на формальні та неформальні (партикулярні). 

Формальні – це чинники макрорівня (залежать від внутрішньої політики 

держави: невизначеність на ринку сільськогосподарських земель, мінливість 

інституційних та недосконалість правових умов ведення бізнесу, нестабільна 

аграрна політика тощо) та мегарівня (світові тенденції підвищення попиту на 

агропродовольчу продукцію, посилення глобалізаційних процесів, відкритість 

світового ринку, що спричинило лібералізацію зовнішньоекономічних відносин 

тощо). Поряд з формальними, доцільно ідентифікувати вплив партикулярних 

(неформальних) чинників на формування холдингових структур в аграрній 

сфері. Серед них виокремлено низьку якість управління, відсутність взаємної 

довіри економічних агентів, бажання бізнесу будь-якими методами отримати 

надприбутки, у т. ч. за рахунок земельної й бюрократичної ренти. Перелік 

мотивів щодо створення агрохолдингів може бути значно більшим, що 

пов’язано із приналежністю джерел формування первинного капіталу власників 

агробізнесу та які цілі (проміжні, тактичні й стратегічні) вони перед собою 

поставили. 

Опрацьовано концептуальні основи державного регулювання діяльності 

агрохолдингів. Підходи до трактування поняття «державне регулювання» 

умовно поділено на нормативно-правовий, системний та функціональний. В 

рамках стратегії розвитку аграрного сектору та в залежності від ступеня 

реалізації державних інтересів запропоновано класифікувати регуляторну 

політику держави щодо діяльності агрохолдингів на інертну та ініціативну. 

Ініціативна роль держави у здійсненні аграрної політики має забезпечувати 

збалансованість інтересів агрохолдингів з державними пріоритетами щодо 

продовольчої безпеки країни та розвитку сільських територій, з одночасним 
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залученням інвесторів в аграрний сектор економіки. Для визначення ролі 

структур холдингового типу в єдиній стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій слід забезпечити: упровадження 

інтеграційного процесу науки й великого аграрного бізнесу та формування 

системи мотиваційних факторів для функціонування новостворених структур; 

запровадження всебічної підтримки агрохолдингами розвитку ОТГ та сільських 

територій в цілому.  

Вирішення ключових проблем, пов’язаних із визначенням місця і ролі 

держави та ступеня її втручання у діяльність агрохолдингів має базуватися на 

організаційних методах, які максимально направлені на моніторинго-

статистичне, діалогово-консультативне, науково-кадрове, мотиваційне та 

партнерське забезпечення діяльності агрохолдингів для вирішення питань 

збалансованого сільського розвитку. За змістом впливу на інтереси та мотиви 

поведінки агрохолдингів організаційні методи державного регулювання 

розподілено на морально-етичні та соціально-екологічні, а за способом впливу 

– на координаційні та інформаційні (рис. 1). 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація організаційних методів  

державного регулювання діяльності агрохолдингів 

 

Доведено, що правильний підбір регуляторних елементів державного 

регулювання визначає ефективність аграрної політики держави. За таких умов 

агрохолдинг стає носієм організаційно-економічної функціональної координації 

і відповідає не лише за результати власного бізнесу. 
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У другому розділі «Стан державного регулювання формування та 

функціонування агрохолдингів в Україні» – здійснено ретроспективний 

аналіз становлення агрохолдингів в Україні, визначено ефективність їх 

діяльності; визначено специфіку формування земельного банку агрохолдингами; 

здійснено оцінку сучасного стану оподаткування агрохолдингів. 

Встановлено, що частка агрохолдингів у загальній кількості 

сільськогосподарських підприємств України щороку зростає. Проте загроза 

формуванню конкурентного аграрного середовища проявляється не так в їх 

кількості, як у сформованому ними сукупному земельному банку. Протягом 

2013–2016 рр. середня площа орендованих земель одним формуванням зросла 

на 36,3 % та становила у звітному році 64,24 тис. га. Водночас, протягом 

останніх років тенденцію до збільшення земельних активів агрохолдингами не 

виявлено. Агрохолдинги України контролюють приблизно 6,4 млн га угідь, або 

15,0 % від загальної площі сільськогосподарських земель та третину угідь 

аграрних  підприємств.  

Аналіз ціни оренди земель в Україні та урожайності зернових (пшениці) в 

агрохолдингах протягом останніх 5 років показав низку особливостей. Тренд 

зростання ціни землі демонструє лінійну регресію (R² = 0,9003). Виявлено, що 

урожайність пшениці в агрохолдингах має стійку тенденцію до збільшення. За 

результатами кореляційного аналізу встановлено, що ціна угідь значною мірою 

(R² = 0,9003) залежить від урожайності пшениці. Для більшої достовірності 

даних, побудовано модель з урахуванням часового лагу в 1 рік, якою 

підтверджено пряму залежність ціни сільськогосподарських угідь від показника 

урожайності (R² = 0,9905) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. (а). Кореляційна залежність 

ціни землі та урожайності пшениці 

 

Джерело: власні дослідження. 

Рис. 2. (б). Кореляційна залежність ціни 

землі та урожайності пшениці  

з урахуванням часового лагу впливу 
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Результати дослідження дозволяють стверджувати про відсутність 

підстав для зниження ціни землі за умови зняття мораторію на продаж 

сільськогосподарських угідь. Враховуючи, що гектар землі в оренді в Україні 

коштує в середньому 1093,4 грн/га (для порівняння – в Польщі – 

4173,54 грн/га), а також значний потік капіталу ззовні, який концентрується 

переважно в рослинництві, то йдеться про ситуацію, коли грошей більше, ніж 

землі. Тобто, формується тенденція на підвищення ціни землі. 

Доведено, що функціонування спеціальних податкових режимів для 

товаровиробників сільськогосподарської продукції, які є в структурі 

агрохолдингу, суттєво послаблює податкове навантаження на них, а тому є 

вигідним. Зазначені недоліки вказують на необхідність відповідних змін і 

уточнень до режимів оподаткування агрохолдингів (рис. 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель оподаткування агрохолдингів 
 

Відтак, в основу змін мають бути закладені нові концептуальні 

положення, серед яких: 1) спеціальні режими оподаткування аграрних 

підприємств, які є в складі агрохолдингів, мають враховувати розміри 

підприємства та види виробництв сільськогосподарської продукції; зберегти 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (4-та група платників 

єдиного податку) для компаній, які входять до складу агрохолдингу, але лише 

на овочівництво, садівництво, виноградарство, тваринництво, адже там 

створено 80 % робочих місць аграрного виробництва, а тваринництво формує 

продукцію з вищою доданою вартістю; решта агрохолдингів – залишаються на 

загальній системі оподаткування; 2) запровадження механізмів, які б 

забезпечували сплату податків підприємствами, що ведуть агробізнес не за 

місцем реєстрації їх головної компанії, а за місцем діяльності її аграрних 

підрозділів, тобто у сільській місцевості; для вирішення проблем сільських 

територій запровадити соціальний податок, який залишатиметься на місцях 

фактичного функціонування агрохолдингів; з точки зору визначення бази 

оподаткування податку, пропонується нормативно-грошова оцінка 

сільгоспугідь, а ставка цього податку повинна бути не менше 1 % від 

нормативно-грошової оцінки одиниці площі сільськогосподарських угідь.  
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У третьому розділі «Формування державного регулювання діяльності 

агрохолдингів» – обґрунтовано напрями державного регулювання соціальної 

відповідальності агрохолдингів, визначено механізм його реалізації за 

результатами проведеного кореляційно-регресійного аналізу; побудовано 

модель тристороннього співробітництва «Держава – Наука – Бізнес»; 

розроблено рекомендації щодо формування репродуктивного механізму 

державного регулювання діяльності агрохолдингів для розв’язання проблем 

розвитку ОТГ і сільських територій в цілому. 

Розроблено модель ідентифікації впливу фінансово-економічних 

показників діяльності агрохолдингів на масштаби їх соціальної 

відповідальності перед сільськими громадами. Зв’язок між обраними 

факторами та результативною ознакою (виплати на заходи соціальної 

відповідальності) даної моделі суттєвий. Отриманий коефіцієнт детермінації (R² 

= 0,96457) показує рівень якості проведеної апроксимації та свідчить, що 

96,46 %  обсягів здійснених виплат за соціальними проєктами залежить від 

обраних факторів, а 3,54 % − від інших не врахованих чинників. 

 

  Y = 7,042 – 0,014 х1 – 0,006 х2 + 0 017 х3 – 0,062 х4 – 0,027 х5 – 0,042 х6   (1) 
 

де х1 – обсяги капіталізації, млн дол. США; х2 – кількість працівників, осіб; х3 – розмір 

підприємства, тис. га;  х4 – Евіtda в рослинництві, дол США на 1 га; х5 – обсяг 

компенсованого ПДВ з бюджету, млн грн; х6 – обсяг сплачених податків до бюджетів 

різних рівнів, млн грн. 
 

На основі зазначеної моделі розроблено алгоритм деструктивного та 

позитивного впливів фінансово-економічних показників діяльності 

агрохолдингу на соціальну відповідальність бізнесу (СВБ) перед ОТГ та в 

цілому сільськими територіями, на яких вони функціонують. За результатами 

проведеного дослідження встановлено факт оберненої залежності обсягів 

реалізованих соціальних проєктів від рівня капіталізації та прибутковості 

агрохолдингу. Доведено, що соціально відповідальнішими можуть бути 

агрохолдинги, які не мають високих показників фінансових результатів 

діяльності. 

Обґрунтовано, що державне регулювання соціальної відповідальності 

агрохолдингів має сприяти впровадженню стимулів для адаптації до місцевих 

соціально-економічних умов ведення бізнесу та участі ОТГ у розробленні і 

реалізації соціальних проєктів на умовах співфінансування, поширенню досвіду 

українських компаній, заохоченню їх до оприлюднення нефінансової звітності 

(рис. 4).  

Виконання зазначених завдань можливо за активізації адміністративних, 

організаційних, інформаційних та фінансових заходів державної політики щодо 

підвищення соціально відповідальної поведінки агрохолдингів. На етапі 

встановлення сфери СВБ важливу роль відіграють адміністративні методи 

регулювання, метою яких є створення підґрунтя (норми, правила, окремі 

організаційні інструменти) та сприятливих умов для інтеграції інституту 
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соціальної відповідальності у діяльність компаній для сталого розвитку 

України. Доцільними важелями є запровадження єдиних підходів до розуміння 

СВБ в Україні всіма групами стейкхолдерів та упровадження систем і 

стандартів управління, що кореспондуватимуть із соціально відповідальною 

діяльністю, а також розроблення нормативної бази для екологічного та 

соціального маркування.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Інструментарій державного регулювання соціальної 

відповідальності агробізнесу 

 

Організаційні методи регулювання мають спрямовуватися на створення 

інституцій, до компетенції яких належали б аналіз існуючого стану СВБ в 

Україні та сприяння її подальшому розвитку. Одним із таких інститутів 

вбачається консультативно-інформаційний центр з питань СВБ при місцевих 

органах управління та постійно-діючий орган моніторингу СВБ при 

статистичних управліннях. 

Інформаційні методи державного регулювання повинні спрямовуватися 

на розвиток системи нефінансового звітування для більшої поінформованості 

суспільства щодо різних проєктів  СВБ. Важливу роль в цьому процесі відіграє 

популяризація принципів та напрямів соціальної відповідальності як для 

бізнесу, так і громадськості. Фінансові методи державного регулювання 

соціальної відповідальності агрохолдингів являють собою чіткі сигнали від 

держави щодо важливості СВБ на довгостроковій основі як на центральному 

рівні, так й на рівнях регіону та громади. Наприклад, фінансування спільних 

проєктів із запровадження нових форм соціальної відповідальності, підтримка 

наукових досліджень у сфері соціальної відповідальності тощо. 
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Запропонована інституційна модель тристороннього співробітництва 

«Держава – Наука – Бізнес» передбачає методичне забезпечення державного 

рівня, ресурсне забезпечення сфери аграрного бізнесу та наукове забезпечення 

галузі освіти. Її реалізація сприятиме збалансованому сільському розвитку, 

підвищенню конкурентоспроможності аграрної сфери та розширенню 

можливостей залучення кваліфікованих фахівців у сферу аграрного бізнесу 

(рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Модель тристороннього партнерства  

«Держава – Наука – Бізнес» 
 

Розроблено заходи на рівні держави, які бажано реалізовувати у процесі 

побудови моделі репродуктивного державного регулювання діяльності 

агрохолдингів для наближення принципів функціонування великого 

холдингового агробізнесу до принципів стратегії розвитку сільських територій, 
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 проходження практики (короткострокової) на базі компанії;  

 стажування (довгострокове) на базі компанії; 

 проведення навчальних курсів та обладнання лабораторій від 

компаній;  

 екскурсії на підприємство;  

 спонсорство в рамках конференцій та ін. заходів; 

 проведення студентських конкурсів від компаній; 

 цільові внески на розвиток ВНЗ (ендавменти);  

 видання підручників та іншої навчальної літератури;  

 підтримка досліджень; 

 підготовка дипломних робіт. 
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а саме: удосконалення земельного законодавства та врегулювання відносин 

власності на землі сільськогосподарського призначення; залучення інвестицій в 

модернізацію аграрної сфери та освоєння сучасних технологій виробництва 

екологічної сільськогосподарської продукції; удосконалення податкового 

інструментарію механізму державного регулювання; запровадження нових 

форм співпраці бізнесу, науки та держави з одночасним поліпшенням 

інформаційного, наукового, кадрового забезпечення (рис. 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Модель репродуктивного державного  

регулювання діяльності агрохолдингів 
 

Обґрунтовано, що державне регулювання діяльності агрохолдингів нa 

будь-якому етапі розвитку мaє бути репродуктивним, що означає зглaджувaння 

негaтивних соціально-економічних і екологічних нaслiдків їх функціонування, 

передбачення кризових ситуацій в аграрній сфері, зумовлених діяльністю таких 

структур, або використання позитивних сторін їх діяльності. Передбачено, що, 

за умови розроблення i постiйного удосконaлення репродуктивного мехaнiзму 

держaвного регулювaння, створюється підґрунтя для стaбiльного 

функцiонувaння та збалансованого сільського розвитку. Водночас, механізм 

державного регулювання діяльності агрохолдингів носитиме репродуктивний 

характер за умови формування бaгaторiвневої системної моделі державного 

регуляторного впливу, яка визнaчaється єднiстю таких складових: розвиток 

агробізнесу, наукова іноваційність аграрної сфери та сталий розвиток сільських 

територій.  
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення науково-прикладного завдання щодо державного регулювання 

діяльності агрохолдингів в Україні. За результатами проведеного дослідження 

сформовано такі висновки: 

1. Агрохолдинг запропоновано розглядати як сукупність акцій (капіталів) 

материнської й контрольованих нею дочірніх компаній, об’єднаних в єдину 

організаційну структуру з відповідними цілями та місіями, економічна 

діяльність яких орієнтована на отримання прибутку і ренти, шляхом 

використання великих земельних площ для виробництва, переробки, 

транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської чи виробленої з 

неї продукції, а людські, природні й матеріальні (економічні, технологічні, 

ресурсні тощо) фактори розвитку знаходяться у тісному взаємозв’язку із 

соціальними. Таке бачення супроводжується виокремленням юридичного, 

організаційного, управлінського та економічного підходів.  

2. Передумови та чинники впливу на формування агрохолдингів слід 

виокремлювати за двома позиціями: 1) формальні – чинники мезо- та 

макрорівнів, що частково пов’язані з політикою держави і світовими 

тенденціями; 2) партикулярні (неформальні) – чинники мікрорівня, які пов’язані 

безпосередньо з діяльністю підприємства. Агрохолдингові формування 

необхідно класифікувати за структурою об’єднання, способом залучення 

капіталу, мотивами входження та домінантом інтегратора. 

3. Інтерпретацію державного регулювання варто здійснювати за 

нормативно-правовим, системним та функціональним підходами. В рамках 

стратегії розвитку аграрного сектору України державне регулювання діяльності 

агрохолдингів має ґрунтуватися на адміністративних (спрямованих на 

забезпечення продовольчої безпеки та формування рівних конкурентних умов в 

агросекторі) та організаційних (спрямованих на моніторингово-статистичне, 

діалогово-консультативне, науково-кадрове, мотиваційне та партнерське 

забезпечення діяльності агрохолдингів для вирішення питань сільського 

розвитку) важелях впливу. За змістом або аспектами впливу на інтереси та 

мотиви поведінки агрохолдингів організаційні методи державного регулювання 

класифіковані на морально-етичні та соціально-екологічні, а за способом 

впливу – координаційні та інформаційні. 

4. Оцінку вагомості впливу фінансово-економічних показників діяльності 

агрохолдингів на рівень їх соціальної відповідальності необхідно проводити за 

розробленим методичним підходом, який передбачає визначення кількісних та 

якісних деструктивних факторів функціонального впливу на результативну 

ознаку з урахуванням приналежності до тих сільських територій, на яких вони 

функціонують. Виявлено, що 96,46 % обсягів здійснених виплат за соціальними 

проєктами залежить від обраних факторів. Встановлено обернену залежність 

обсягів реалізованих соціальних проєктів від рівня капіталізації та 

прибутковості агрохолдинга. Доведено, що соціально відповідальнішими 
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можуть бути агрохолдинги, які не мають високих показників фінансових 

результатів діяльності.  

5. Державне регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів слід 

здійснювати із залученням розробленого методичного інструментарію, який 

включає активізацію нормативних, організаційних, інформаційних й 

фінансових заходів та водночас спрямований на побудову соціального діалогу 

між владою та бізнесом для зближення позицій сторін та забезпечення інтересів 

сільської громади. Запропонована методика упровадження соціально-

комерційної моделі за ключовими параметрами узгоджується із податковим 

механізмом державного регулювання діяльності агрохолдингів в Україні. 

6. Встановлено, що функціонування спеціальних податкових режимів для 

виробників сільськогосподарської продукції, які є в структурі агрохолдингу, 

суттєво послаблює податкове навантаження на них, тому є вигідним. Державне 

регулювання діяльності агрохолдингів необхідно здійснювати за допомогою 

запропонованого податкового механізму, який передбачає: по-перше, розподіл 

сільськогосподарських товаровиробників за трьома категоріями і для кожної із 

груп встановлення окремого податкового режиму; по-друге, збереження 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (4-та група платників 

єдиного податку) для сільськогосподарських товаровиробників, які входять до 

складу агрохолдингу, але лише на овочівництво, садівництво, виноградарство, 

тваринництво; по-третє, запровадження соціального податку (не менше 1 % від 

нормативно-грошової оцінки одиниці площі сільськогосподарських угідь), який 

залишатиметься на місцях фактичного функціонування агрохолдингів.  

7. Розроблена інституційна модель тристороннього співробітництва 

«Держава – Наука – Бізнес» ґрунтується на узгодженості методичного 

забезпечення державного рівня, ресурсного забезпечення агробізнесу та 

наукового забезпечення галузі освіти для збалансованого сільського розвитку. 

На тлі зазначеного, державний вплив здійснюватиметься за допомогою таких 

методів: 1) адміністративних – внесення змін у законодавство в частині 

урегулювання питань захисту інвестицій і прав інтелектуальної власності в 

умовах розвитку партнерства; 2) організаційних – запровадження заходів 

нематеріального стимулювання для агрохолдингів, які започатковують програми 

партнерства з ВНЗ та створення Інтернет ресурсу, на якому сторони зможуть 

розміщувати свої пропозиції і потреби; 3) економічних – залучення на 

початкових етапах додаткового державного фінансування спільних дослідних 

проєктів ВНЗ та агробізнесу. Імплементація моделі тристоронньої співпраці на 

основі дуальної системи уможливить досягнення поставлених цілей як 

безпосередньо в агробізнесі, так й на загальнодержавному рівні.   

8. Механізм державного регулювання діяльності агрохолдингів матиме 

репродуктивний характер за умови формування бaгaторiвневої інституційної 

моделі державного регуляторного впливу, яка ґрунтується на поєднанні таких 

підсистем: 1) iнвестицiйно-фiнaнсового розвитку агрохолдингів – державне 

регулювання залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів в агробізнес та 

пiдвищення інвестиційної привабливості сільських територій; 2) науково-

інноваційного функціонування агрохолдингів – державне сприяння в чaстинi 
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створення інституту тристоронньої співпраці, що, за умови поєднання 

методичного забезпечення державного рівня, ресурсного забезпечення 

агрохолдингу та наукового забезпечення галузі освіти, визначатиме 

конкурентоспроможність аграрного бізнесу в цілому; 3) соціальної aдaптaцiї 

бізнесу на сільських територіях – стратегія державної підтримки має вирішувати 

питання, що стосуються розвитку ОТГ і сільських територій в цілому. 
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У дисертації досліджено теоретичні і методичні положення та розроблено 
науково-практичні рекомендації щодо державного регулювання діяльності 
агрохолдингів. Розкрито сутність поняття «агрохолдинг». Розширено 
класифікацію чинників впливу на формування агрохолдингів. Опрацьовано 
концептуальні основи державного регулювання та розроблено організаційний 
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інструментарій його впливу на діяльність агрохолдингів. Оцінено вагомість 
впливу фінансово-економічних показників агрохолдингів на рівень їх 
соціальної відповідальності. Запропоновано методичний підхід до 
впровадження інструментарію державного регулювання, спрямованого на 
активізацію соціально відповідальної поведінки агрохолдингів. Обґрунтовано 
пропозиції щодо удосконалення механізму оподаткування агрохолдингів для 
наповнення місцевих бюджетів та фінансування соціальної інфраструктури 
сільських територій. Розроблено інституційну модель методичного, ресурсного 
та наукового забезпечення для збалансованого сільського розвитку. Надано 
рекомендації щодо формування репродуктивного механізму державного 
регулювання діяльності агрохолдингів для розв’язання проблем розвитку 
сільських територій. 
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тристоронній інститут співпраці, соціальна відповідальність, соціальний 

податок, сільська територія, збалансований розвиток. 
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государственного регулирования, направленного на активизацию социально 
ответственного поведения агрохолдингов. Обоснованы предложения по 
совершенствованию механизма налогообложения агрохолдингов для наполнения 
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SUMMARY 

 

Karpyshyn Yu. State regulation of the activities of agriholdings in 

Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a PhD Degree in Economics, speciality 08.00.03 – Economics and 

Management of National Economy. – Zhytomyr National Agroecological University 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2020. 

The thesis provides investigation into theoretical and methodological 

provisions and offers the developed scientific and practical recommendations on state 

regulation of the activities of agriholdings in Ukraine. The definition of the concept 

‘agriholding’ is enhanced; it emphasizes that legal, organizational, managerial and 

economic approaches are singles out and it aslo entails the coherence of material 

(economic, technological, resource, etc.) and social factors. The classification of 

factors that influence the formation of agriholdings in Ukraine is expanded. Unlike 

the existing ones, it separates the formal factors of meso- and macro-levels, which are 

partially related to the state policy and world trends, and particular factors of the 

micro-level, which are related to the activities of an enterprise. 

The conceptual foundation of state regulation of the activities of agriholdings 

in Ukraine and the world is investigated. Approaches to the interpretation of the 

concept ‘state regulation’ are roughly divided into legal, systemic and functional. 

With a particular focus on the necessity of sustainable development of the Ukrainian 

economy and within the framework of the development strategy of the domestic 

agricultural sector, and also depending on the degree of pursuing state interests, it is 

suggested to classify the state regulatory policy on the activities of agroiholdings into 

inert and initiative types. The organizational tools for influencing the activities of 

agriholdings is developed; it is aimed at monitoring, statistical, dialogue-consultative, 

scientific-personnel, motivational and partnership support of activities of agriholdings 

in order to solve issues of rural development. In turn, by content or by aspects of 

influence on interests and motives of behavior of agriholdings, organizational 

methods of state regulation are classified into moral, ethical and also social and 

ecological, while by way of influence they are divided into coordinating and 

informational ones. 

The current state of operation of agriholdings in Ukraine is analyzed and the 

trends of the land bank formation are identified. The trends of changes in the volume 

of social responsibility of business depending on the indicators of development of 

agriholdings are investigated and their features are determined. In this context, the 

methodological approach is developed for assessing the importance of the impact of 

financial and economic indicators of the activities of agriholdings on the level of their 

social responsibility. The approach provides for the determination of quantitative and 

qualitative destructive factors of functional impact on the productive feature 

(payments within the scope of social responsibility), taking into account rural areas 

where they function. According to the results of the constructed model, the 

destructive influence of the financial and economic indicators of the activities of 

agriholding on the volumes of social responsibility and growth prospects is identified. 
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Proposals for the construction of a mechanism for taxation of agri holdings are 

elaborated. This mechanism takes into account the size of agricultural enterprises, 

types of agricultural products and provides the direction of tax payments for 

financing social and infrastructural development of rural territories through the 

introduction of a social tax. It is substantiated that the social tax for agriholdings will 

remain in the local budgets where agriholdings operate (i.e. those territorial 

communities where they operate). 

Based on the conducted SWOT-analysis, the measures at the state level that 

should be implemented in the construction of a model of state regulation of the 

activities of agriholdings are identified; they are aimed at approaching the principles 

of functioning of a large holding agribusiness to the principles of the strategy for 

rural development. The methodological tools of state regulation on the social 

responsibility of agriholdings are substantiated; they include activation of regulatory, 

organizational, informational and financial measures and, unlike others, it is aimed at 

building social dialogue between the authorities and business in order to bring the 

positions of the parties more in line and ensure the interests of the rural community. 

The mechanism of functioning of the trilateral cooperation institute ‘State – 

Science – Business’ is developed. This mechanism integrates state-level 

methodological support, resource provision of agribusiness and scientific support. It 

will contribute to enhancing the competitive ability of the agricultural sector and 

provide agribusiness with highly qualified staff. 

Theoretical and methodological provisions on the formation of the 

reproductive mechanism of state regulation of the activities of agriholdings are 

developed. It is defined as the integrity of subsystems of investment and financial 

development of agriholdings which includes the state regulation of attracting external 

investment resources in agribusiness and promotion of investment territorial 

attractiveness; scientific and innovative functioning of agriholdings including state 

assistance in the creation of the trilateral cooperation institute; social adaptation of 

business in rural areas, i.e. state policy of promoting social responsibility of business. 

It is argued that only provided that the reproductive mechanism of state regulation is 

developed and constantly improved, the basis for stable functioning and sustainable 

development will be created. 

Key words: agroholding, reproductive state regulation, tripartite cooperation 

institute, social responsibilit, social tax, rural area, sustainable development. 
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