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АНОТАЦІЯ 

 

Карпишин Ю. А. Державне регулювання діяльності агрохолдингів 

в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Житомирський національний агроекологічний університет 

Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних положень 

та розробці науково-практичних рекомендацій щодо державного регулювання 

діяльності агрохолдингів в Україні.  

В теоретичному розділі роботи – 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. Таке бачення супроводжується 

виокремленням юридичного, організаційного, управлінського та 

економічного підходів.  

Розширено класифікацію чинників впливу на формування агрохолдингів 

в Україні, яка, на відміну від існуючих, виокремлює формальні – чинники 



3 

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

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

підприємства. 

Досліджено концептуальні основи державного регулювання діяльності 

агрохолдингів в Україні та світі. Підходи до трактування поняття «державне 

регулювання» умовно поділено на нормативно-правовий, системний та 

функціональний. Акцентуючи на необхідності сталого розвитку економіки 

України та в рамках стратегії розвитку вітчизняного аграрного сектору, а 

також в залежності від ступеня реалізації державних інтересів, запропоновано 

класифікувати регуляторну політику держави щодо діяльності агрохолдингів 

на інертну та ініціативну.  

Теоретично обґрунтовано, що вирішення ключових проблем, пов’язаних 

із визначенням місця і ролі держави та ступеня її втручання у діяльність 

агрохолдингів має базуватися на організаційних методах. У цьому зв’язку 

розроблено організаційний інструментарій впливу на діяльності 

агрохолдингів який максимально направлений на моніторинго-статистичне, 

діалового-консультативне, науково-кадрове, мотиваційне та партнерське 

забезпечення діяльності агрохолдингів для вирішення питань сільського 

розвитку. В свою чергу, за змістом або за аспектами впливу на інтереси та 

мотиви поведінки агрохолдингів організаційні методи державного 

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

способом впливу на координаційні та інформаційні.  

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. 

В аналітичній частині дослідження – здійснено ретроспективний аналіз 

становлення агрохолдингів в Україні, визначено ефективність їх діяльності; 

опрацьовано специфіку формування земельного банку агрохолдингами; 

здійснено оцінку сучасного стану оподаткування агрохолдингів. 
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Оцінку вагомості впливу фінансово-економічних показників діяльності 

агрохолдингів на рівень їх соціальної відповідальності проведено 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. Згідно з розробленою моделлю встановлено алгоритм 

деструктивного та позитивного впливів обсягів капіталізації, кількості 

працюючих, розміру орендованих земель, показника Евіtda, обсягів 

компенсованого ПДВ з бюджету, обсягів сплачених податків агрохолдингами 

на масштаби їх соціальної відповідальності перед сільськими громадами. 

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. Зроблено висновок про те, що соціально відповідальнішими 

можуть бути агрохолдинги, які не мають високих показників фінансових 

результатів діяльності.  

Обґрунтовано, що державне регулювання соціальної відповідальності 

агрохолдингів має сприяти упровадженню 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. 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. 
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Встановлено, що функціонування спеціальних податкових режимів для 

виробників сільськогосподарської продукції, які є в структурі агрохолдингу, 

суттєво послаблює податкове навантаження на них, тому є вигідним. В основу 

змін мають бути закладені нові концептуальні положення, а спеціальні 

режими оподаткування аграрних підприємств, які є в складі агрохолдингів, 

мають враховувати розміри підприємства та види виробництв 

сільськогосподарської продукції.  

Державне регулювання діяльності агрохолдингів необхідно здійснювати 

за допомогою 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 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. Запропоновано для вирішення проблем сільських 

територій запровадити соціальний податок, а базою оподаткування визначити 

нормативно грошову оцінку сільськогосподарських угідь, при цьому ставка 

цього податку повинна бути не менше 1 % від нормативно-грошової оцінки 

одиниці площі сільськогосподарських угідь.  

В рекомендаційній частині дослідження – 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. 
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Запропонована інституційна модель тристороннього співробітництва 

«Держава – Наука – Бізнес», яка ґрунтується на узгодженості методичного 

забезпечення державного рівня, ресурсного забезпечення агробізнесу та 

наукового забезпечення галузі освіти. Її реалізація сприятиме збалансованому 

сільському розвитку, підвищенню конкурентоспроможності аграрної сфери та 

розширенню можливостей залучення кваліфікованих фахівців у сферу 

аграрного бізнесу. 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.   

Розроблено заходи на рівні держави, які необхідно реалізовувати у 

процесі побудови моделі репродуктивного державного регулювання 

діяльності агрохолдингів для наближення принципів функціонування 

великого холдингового агробізнесу до принципів стратегії розвитку сільських 

територій, 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.  

Обґрунтовано, що механізм державного регулювання діяльності 

агрохолдингів матиме репродуктивний характер за умови формування 
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багаторівневої 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 підвищення інвестиційної 

привабливості сільських територій; 2) науково-інноваційного функціонування 

агрохолдингів – державне сприяння в частині 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. Передбачено, що, за умови 

розроблення i постiйного удосконaлення репродуктивного мехaнiзму 

держaвного регулювaння, створюється підґрунтя для стaбiльного 

функцiонувaння та збалансованого сільського розвитку. 

Ключові слова: агрохолдинг, репродуктивне державне регулювання, 

тристоронній інститут співпраці, соціальна відповідальність, соціальний 

податок, сільська територія, збалансований розвиток. 

 

SUMMARY 

 

Karpyshyn Yu. А. State regulation of the activities of agriholdings in 

Ukraine. – Qualifying research paper, manuscript copyright. 

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, 2019. 

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. 
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The theoretical section of the work presents the theoretical and 

methodological foundations of operation of agricultural holdings in Ukraine. 

Besides, the interpretation of the concept ‘agricultural holding’ is enhanced; the 

classification of prerequisites and factors that influence the formation of agricultural 

holdings is expanded; the specific aspects of their activity are identified; the 

conceptual basis of state regulation is studied and organizational tools of its 

influence on the activity of agricultural holdings are developed. 

It is proposed to consider agricultural holdings as a set of shares (capital) of 

the parent company and its controlled subsidiaries united in a single organizational 

structure with appropriate goals and missions; the economic activity of these 

companies is focused on profit and rent through the use of large land areas for 

production, processing, transportation, storage and sale of agricultural or 

manufactured products, while human, natural and material factors are closely linked 

to social ones. This vision is accompanied by the separation of legal, organizational, 

managerial and economic approaches. 

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.  

It is theoretically substantiated that the solution of key problems, which are 

related to determining the place and role of the state and the degree of its 
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involvement in the activities of agricultural holdings, should be based on 

organizational methods. 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. 

It is argued that the correct selection of regulatory elements of state regulation 

determines the effectiveness of state agricultural policy. Under such conditions, an 

agricultural holding becomes a carrier of organizational and economic functional 

coordination and is responsible not only for the results of its own business. 

The analytical part of the study presents a retrospective analysis of the 

formation of agricultural holdings in Ukraine; also, the effectiveness of their activity 

is determined; the specific aspects of the formation of a land bank by agricultural 

holdings are studied; the current state of taxation of agricultural holdings is assessed. 

The importance of the impact of financial and economic indicators of the 

activities of agricultural holdings on the level of their social responsibility is 

estimated according to the developed methodological approach. The approach 

involves the determination of quantitative and qualitative destructive factors of 

functional influence on the effective feature taking into account those rural areas 

where they operate. According to the developed model, the algorithm of destructive 

and positive effects of a number of factors on the scope of social responsibility of 

agricultural holdings to rural communities is established; the factors include 

capitalization volume, number of employees, size of leased land, Evitda indicator, 

amount of VAT compensated from the budget, amount of taxes paid by agricultural 

holdings. It is found out that 96.46% of the volume of payments made under social 

projects depends on the factors selected. The inverse relation of the volume of 

implemented social projects on the level of capitalization and profitability of an 
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agricultural holding is established. It is concluded that agricultural holdings that do 

not have high financial performance indicators may be more socially responsible. 

It is substantiated that the state regulation of the social responsibility of 

agricultural holdings should promote the introduction of incentives for adaptation to 

local socioeconomic conditions of running business and the participation of 

amalgamated territorial communities in the development and implementation of 

social projects under the terms of co-financing, the dissemination of the experience 

of Ukrainian companies, encouraging them to make their non-financial records 

public. The state regulation of the social responsibility of agricultural holdings 

should be carried out with the involvement of the developed methodological tools, 

which include activation of regulatory, organizational, informational and financial 

measures and at the same time aimed at establishing social dialogue between the 

authorities and business in order to approach the positions of the parties and ensure 

the interests of the rural community. The proposed methodology of introducing the 

social-commercial model with the key parameters is consistent with the tax 

mechanism of state regulation of the activities of agricultural holdings in Ukraine. 

It is established that the operation of special tax regimes for agricultural 

producers who are in the structure of agricultural holdings, significantly reduces the 

tax burden on them, so it is beneficial. Changes should be based on new conceptual 

provisions; and special taxation scheme for agricultural enterprises that are a part of 

agricultural holdings should take into account the size of an enterprise and types of 

agricultural products. 

The state regulation of the activities of agricultural holdings should be carried 

out by means of a tax mechanism, which involves a number of measures. Firstly, the 

distribution of agricultural producers by three categories and establishing certain 

taxation scheme for each group. Secondly, the maintenance of a simplified taxation 

scheme, accounting and reporting (4th group of single tax payers) for agricultural 

commodity producers who are a part of an agricultural holding, but only for 

olericulture, horticulture, viticulture, and livestock breeding. Thirdly, the 

introduction of mechanisms which would ensure that enterprises engaged in 
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agribusiness not at the place of registration of their parent company, but at the place 

of activity of its agricultural subdivision, i.e. in rural areas, pay taxes. It is proposed 

to introduce a social tax in order to solve problems in rural areas. And the taxation 

base should be statutory monetary valuation of agricultural land; at the same time, 

the rate of this tax should not be less than 1% of the statutory monetary valuation of 

agricultural land unit. 

The recommendation part of the study deals with the directions of state 

regulation regarding the social responsibility of agricultural holdings; the 

mechanism of its implementation is determined according to the results of 

correlation-regression analysis; the model of three-party cooperation ‘State – 

Science – Business’; recommendations on the formation of a reproductive 

mechanism of state regulation of the activities of agricultural holdings are elaborated 

in order to solve the problems of the development of amalgamated territorial 

communities and rural areas as a whole. 

The proposed institutional model of three-party cooperation ‘State – Science 

– Business’ is based on the consistency of methodological support at the state level, 

resource provision of agribusiness and scientific support of the education sector. Its 

implementation will contribute to the balanced rural development, increased 

competitive ability of the agricultural sector and expanded opportunities for 

attracting qualified specialists in the agricultural business. Taking the above into 

account, the state influence will be exercised through the following methods: 

1) administrative – making amendments to the legislation regarding the regulation 

of investment protection and intellectual property rights in the context of partnership 

development; 2) organizational – introduction of intangible incentive measures for 

agricultural holdings that start partnership programs with universities, and also 

creation of an online resource where the parties will be able to place their proposals 

and needs; 3) economic – involvement of additional state funding at the initial stages 

of joint research projects of universities and agribusiness. The implementation of the 

model of three-party cooperation on the basis of the dual system will make it possible 

to achieve the set goals both directly in agribusiness and at the national level. 
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The study presents measures to be implemented at the state level in the process 

of building a model of reproductive state regulation of the activities of agricultural 

holdings in order to approach the principles of operation of large holding 

agribusiness to the principles of rural development strategy. In particular, the 

measures include the improvement of land legislation and regulation of ownership 

relations to agricultural land; the attraction of investment in modernization of 

agricultural sphere and mastering of modern technologies of producing agricultural 

eco-products; the improvement of tax instruments of the state regulation mechanism; 

the introduction of new forms of cooperation between business, science and the state, 

while improving information, scientific and human resources provision. 

It is substantiated that the mechanism for the state regulation of operation of 

agricultural holdings will be of reproductive nature provided that a multilevel 

institutional model of state regulatory influence is formed. The model is based on 

the combination of the following subsystems: 1) investment and financial 

development of agricultural holdings – state regulation of attraction of outward 

investment in agribusiness and increasing the investment attractiveness of rural 

areas; 2) scientific and innovative operation of agricultural holdings – state 

assistance in the establishment of a three-party cooperation institute, which, subject 

to the combination of methodological support at the state level, resource provision 

of an agricultural holding and scientific support of the education sector, will 

determine the competitive ability of the agricultural business as a whole; 3) social 

adaptation of business in rural areas – the state support strategy should address the 

issues related to the development of amalgamated territorial communities and rural 

areas as a whole. It is specified that, under the condition of development and 

continuous improvement of the reproductive mechanism of state regulation, the 

basis for stable functioning and balanced rural development is created. 

Key words: agroholding, reproductive state regulation, tripartite cooperation 

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

 

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 
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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.  

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:  



19 

 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.   
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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 

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: 
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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; 

• 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; 
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• 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 
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відділах у процесі підготовки нормативних документів щодо побудови нового 

механізму оподаткування агрохолдингів, який передбачатиме введення 

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» 
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(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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ 

 

 

1.1. Організаційно-правові засади формування та функціонування 

агрохолдингів в Україні 

 

Аграрне виробництво в Україні здійснюється в ринковому середовищі, 

яке передбачає наявність конкуренції. В свою чергу, розвиток конкуренції в 

аграрному виробництві потребує нових підходів до організації його ведення, 

створення сучасних організаційно-правових форм господарювання, 

підвищення ефективності агробізнесу. Процес формування та функціонування 

нових бізнесових структур в аграрній сфері здійснюється шляхом апробації 

різних моделей. Водночас стати конкурентоспроможним та реалізовувати свої 

конкурентні переваги суб’єктам господарювання стає все складніше.  

У багатьох випадках одне окреме підприємство, функціонуючи в 

ринкових умовах, має все більше труднощів внаслідок нестачі засобів 

виробництва, інновацій та кваліфікованих працівників. Це об’єктивно змушує 

підприємства інтегруватися для виконання певних виробничих функцій для 

концентрації зусиль і формування синергічного ефекту у реалізації своїх 

конкурентних переваг [33, с. 36]. Протягом останніх років в аграрному секторі 

України домінуючу роль починають відігравати нові агропромислові 

формування та транснаціональні корпорації (ТНК). Зокрема, агрохолдинги, які 

швидко зайняли досить перспективну та практично вільну нішу в сільському 

господарсьві України. Цим самим вони «витіснили» з аграрної економіки 

традиційні форми товаровиробників.  

Подібні процеси переживали економіки інших країн. Прикладом може 

бути сільське господарство США кінця ХІХ ст., що було представлене 

дрібними господарствами розміром до 160 акрів (близько 65 га), що вважалося 
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достатнім для належного утримання родини. Дрібні фермери визнавалися 

основою американського суспільства, адже 50 % населення США працювало 

на фермах сімейного типу. Перевиробництво сільськогосподарської продукції 

спричинило депресію 1893–1894 рр. Поширення банкрутства серед 

фермерських господарств призупинило зростання їх кількості, натомість 

розпочався процес капіталізації. Стимулювання залучення капіталу у сільське 

господарство зумовило утворення надвеликих ферм, що отримали назву 

«бонанзи» (від англ. bonanza – золоте дно, джерело великої наживи) [15]. 

Середній розмір бонанз становив до 75 тис. акрів (понад 30 тис. га) та 

спеціалізувалися вони переважно на вирощуванні пшениці [210, с. 5]. 

Аналогія, яку можна провести між агрохолдингами і бонанзами, 

пов’язана не тільки з масштабами виробництва. Багато агрохолдингів 

отримали активи підприємств за їх борги, як і власники бонанз переважно 

отримали землю в рахунок акцій збанкрутілої залізниці. Агрохолдинги, як 

колись бонанзи, займаються виробництвом монокультур на експорт, не 

розглядають інвестиції у сільське господарство як довготермінові [135, с. 124]. 

В переважній більшості процвітання бонанз, як і агрохолдингів, було 

можливим за рахунок інвесторів та фінансової підтримки зі сторони уряду. 

Відтак, виникнення та розвиток агрохолдингів в Україні дещо повторює 

сценарій ферм бонанз США. З часом цілком можливе і їх зникнення. Тому 

державна стратегія розвитку аграрного виробництва має передбачати та 

згладжувати негативні ефекти функціонування таких організаційних структур. 

Україна має власний історичний досвід крупнотоварного виробництва в 

сільському господарстві. Конфігурацію полів на українських чорноземах 

переміряли та переділяли неодноразово. Так, в 14–19 ст. поширеними були 

фільварки – господарський комплекс (виселок, хутір, ферма) переважно у 

Правобережній Україні та Західній Україні (згодом – у Лівобережній Україні), 

які зміщувалися в межах одного поселення. Протягом 18 ст. середні подільські 

фільварки вже мали у своєму складі 150–200 га, а окремі великі фільварки 

нараховували 600–650 га. Cтолипінська реформа забезпечила можливість 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Khutir
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pravoberezhna_Ukraina
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zakhidna_Ukr_termin
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Livoberezhna_Ukraїna
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селянам отримувати земельні ділянки (відруби) для облаштування хуторів та 

формування власних господарств. Як результат, значно зміцніла позиція 

великого селянського землеволодіння.  

У кількісному співвідношенні більшість приватних землевласників були 

селянами та міщанами (83,2 %), дворяни ж становили 15,1 %. Проте, будучи 

за чисельністю відносно невеликою категорією, дворяни мали великі маєтки 

площею понад 1,0 тис. дес. (1092 га), що давало можливість зосередити у своїх 

руках близько 80,0 % земель у приватному володінні. Концентрація наділів 

давала можливість ширше застосовувати машини, добрива, агрокультуру. 

Середній приріст валового збору основних зернових культур становив 19,8 % 

за збільшення посівних площ лише на 1,2 % [204, с. 60, 63]. 

В умовах сьогодення українське село переживає подібні процеси. 

Агрохолдинги, концентруючи землі, нав’язують свою парадигму аграрного 

виробництва. Під їх впливом структура сільськогосподарського виробництва 

змінюється на користь експортоорієнтованої рослинницької продукції, 

витісняючи при цьому малих виробників у трудомісткі галузі. Гострим 

залишається й питання подальшої соціальної диференціації на селі. 

Потрібно відзначити, що інтеграційні процеси в сільському 

господарстві, як ефективний спосіб виробництва, упроваджувалися ще за часів 

командно-адміністративної системи СРСР. Формування аграрних об’єднань в 

Україні розпочалося з 20–х рр. XX ст. та відбувалося у вигляді створення 

аграрно-індустріальних комбінатів, у яких передбачалося об’єднання 

виробничого циклу на основі автоматизації й механізації виробничих 

процесів. Такі об’єднання включали селянські господарства, кооперативні 

підприємства, промислові та фінансово-кредитні установи. Вони виробляли і 

переробляли свою продукцію, забезпечували себе технікою і займалися 

збутом продукції. До 1930 р. було створено понад 300 таких формувань, до їх 

складу входили цукрові, льоно- та бавовнопереробні заводи. Загальна 

земельна площа таких об’єднань становила в межах 100–300 тис. га [197]. 

Проте вони не стали популярними з причини відсутності інвестиційних 
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ресурсів на матеріально-технічне забезпечення та низького рівня розвитку 

промисловості того часу. 

У 60–х рр. XX ст. сільське господарство України працювало згідно з 

програмою прискореного розвитку, саме тоді створюються нові потужні 

міжгосподарські підприємства і об’єднання. Так, 1978 р. в Україні діяло 

258 агропромислових підприємств (господарські формування, в яких 

перероблялося не менше 25 % продукції однієї із галузей їх спеціалізації) і 

45 об’єднань, в основу економічного механізму господарювання яких було 

покладено спеціалізацію і концентрацію виробництва на базі 

міжгосподарської кооперації й аграрно-промислової інтеграції [18]. 

Отже, цей процес триває починаючи від панських фільварків та 

економій часів царської Росії і закінчуючи агрокомбінатами і агрофірмами 

колишнього Радянського Союзу й агроходингами в умовах незалежної 

України. Як правило, такі структури охоплювали до 20 % виробничих ресурсів 

та виробляли до 40 % валової продукції сільського господарства [35, с. 25]. У 

80–і рр. XX ст. більшість агропромислових підприємств трансформувалися у 

агрофірми та агрокомбінати. Як результат, виробництво валової продукції 

сільського господарства в агрофірмах перевищувало середній рівень колгоспів 

України з розрахунку на одиницю сільськогосподарських угідь на 67,9 %, а 

частка працівників промислових підрозділів в агрофірмах становила 18,1 %, у 

колгоспах – 6,6 % [162]. Такі результати стали можливими за рахунок 

побудови на базі агрофірми чи агрокомбіната замкнутого циклу виробництва. 

Сучасні агрохолдинги також прагнуть до охоплення всього циклу – 

виробництво, зберігання, переробка та реалізація продукції, що і відрізняє їх 

від традиційних аграрних підприємств та посилює цим їх 

конкурентоспроможність. 

А. Є. Данкевич зазначає, що вимивання коштів сільського господарства 

на користь сфер переробної промисловості відбувалося через механізм 

«ножиць цін», високі банківські відсотки, лобіювання інтересів іноземного 

капіталу із ввезення на територію України таких стратегічних продуктів як 
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м’ясо, цукор, картопля, хміль, які до цього Україна експортувала [35, с. 20]. 

Зазначимо, що на початку 90 х рр. XX ст. такі диспропорції між сільським 

господарством та промисловістю розпочалися із запровадженням ринкових 

відносин та приватизацією. Заінтересованими у розвитку сільського 

господарства стали лише працівники аграрної сфери та пенсіонери, які стали 

пайовиками землі. З огляду на це, промисловий та банківський сектор, який не 

орієнтується на прибутки в сільському господарстві, інвестує свій капітал у 

переробну промисловість. 

Отже, в сучасному аграрному секторі України розвиваються різні 

організаційно-правові форми господарювання. Ринкові відносини та аграрний 

потенціал країни дав поштовх до створення нових агроформувань, які у 

процесі функціонування інтегрувалися в об’єднання холдингового типу. 

Сучасні агрохолдинги працюють за принципами спеціалізації, концентрації, 

автоматизації, диверсифікації із замкнутим циклом виробництва.  

Агрохолдинги як феномен розвитку аграрного сектору економіки не є 

виключно українським явищем. Вони існують у багатьох постсоціалістичних 

країнах східної Європи та колишніх республіках Радянського Союзу. Проте 

жодна з теорій ринкової економіки не передбачала формування агрохолдингів 

як основної рушійної сили на селі. Якщо ринкову інфраструктуру створено 

методом виваженого підходу до всіх потреб учасників ринку, вона стає не 

просто дієвою, а й досконалою. За іншого підходу відбувається заміна 

ринкового обміну на внутрішню організацію, яку О. Уільямсон назвав 

«інтерналізацією» [192].  

У разі створення агрохолдингів в Україні інтерналізація не викликана 

доцільністю технологічної або виробничої економії, а виключно 

нестабільністю і нерозвиненістю ринкових інститутів. Якщо використовувати 

термінологію інституціоналістів, то має місце екстраекономічна 

інституціоналізація, пов’язана з готовністю прийняти підвищені ризики в 

обмін на очікування більшого прибутку [135, с. 120]. Адже масштаби 

агрохолдингізації та специфіка їх діяльності в Україні практично 
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підтверджують той факт, що інвестиції у сільсько господарське виробництво, 

навіть за умови значних витрат на оренду земель, забезпечують інвесторам 

прибутки.  

Найбільша аграрна компанія України UkrLandFarmіng орендує 

654 тис. га землі, а власники компанії не приховують своїх намірів довести цю 

цифру до рекордних для України 1 млн га. Водночас багато холдингів з інших 

країн, де, як і в Україні, агросектор і харчова промисловість відіграють 

відчутну роль в економіці, давно подолали мільйонний бар’єр. Нами 

досліджувалося становлення і діяльність першої десятки найбільших компаній 

холдингового типу, їх сильні і слабкі сторони, серед яких ведеться справжня 

боротьба за земельні активи (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Найбільші агрохолдингові компанії в світі за розміром земельного банку 

Рейтинг Назва компанії Країна 
Земельний 

банк, млн га 

1 S. Kіdman & Co Австралія 8,0 

2 AACo (Australіan Agrіcultural Company) Австралія 7,0 

3 NAPCO (The North Australіan Pastoral) Австралія 5,8 

4 CPC (Consolіdated Pastoral Company) Австралія Індонезія 5,6 

5 Beіdahuang Group 
Китай, Південна 

америка, Австралія 
5,4 

6 КазЭкспортАстик Казахстан 1,0 

7 El Tejar Аргентина 1,0 

8 Cresud Аргентина 1,0 

9 NCH Capіtal США, Україна, Росія 0,82 

10 UkrLandFarmіngРLC Україна 0,65 

11 Продімекс Росія 0,6 

Джерело: власні дослідження за офіційними даними [2; 136; 138; 139; 142; 144; 177]. 

 

Результати дослідження підтвердили, що світовими лідерами за 

розмірами сформованого земельного банку є австралійські компанії, які 

сконцентрували в межах 5,6–8,0 млн га в один руках. В перелік 10 найбільших 

агрохолдингів можна включити і українську компанію UkrLandFarmіngРLC.  

Австралійський тваринницький холдинг AACo (Australіan Agrіcultural 

Company) і аргентинська компанія Cresud значну частину своїх земель відвели 

під вирощування зернових і олійних культур. Саме така схема виробництва є 



31 

популярною серед українських агрохолдингів. Зауважимо, що в США, 

Аргентині, Австралії аграрії, які контролюють мільйони сільськогосподарських 

угідь, паралельно з рослинництвом спеціалізуються на тваринництві, 

переважно розведенні великої рогатої худоби та виробництві яловичини. В 

такому випадку значна частина земель відводиться на пасовища. Яскравим 

прикладом є компанія S. Kіdman & Co (Kіdman Holdіngs), яка контролює 

8,0 млн га, а свою продукцію експортує до Японії, США і Східної Азії.  

Китайська компанія Beіdahuang Group володіє 5,4 млн га 

сільськогосподарських угідь. Оскільки родючих земель у світі не так багато, 

гігантам, на зразок цього китайського холдингу, доводиться купувати або 

орендувати угіддя в інших країнах. Ще з 2011 р. компанія розпочала пошук 

земель для вирощування сої. З цією метою Beіdahuang Group, інвестувавши 

1,5 млрд дол США в агросектор Аргентини, орендувала на її території 

234,0 тис. га сільськогосподарських угідь та проводила переговори з владою 

Аргентини про купівлю ще 320,0 тис га [177]. 

Раніше багато холдингів працювали на орендованих землях, але кілька 

років тому почали активно їх купувати. Так, аргентинські компанії Cresud та 

El Tejar формують свій земельний банк за рахунок викупу сільгоспугіддя в 

Бразилії. Аргентинський бізнес, особливо той, що був з самого початку 

орієнтований на оренду земель, виявився не готовий до цін на земельному 

ринку Аргентини, за яких їх обробка перестала бути рентабельною. Вже в 

2013 р. компанія Tejar змінила свою стратегію і почала скуповувати землі, в 

основному в Бразилії, де ціни на гектари не високі і де, за даними місцевих 

ЗМІ, є досить деградованих земель, які підлягають відновленню. Тільки в 

одному штаті Мату-Гросу понад 5 млн га деградованих пасовищ, які можна 

відновлювати для оранки. Для нарощування земельних активів в Бразилії 

El Tejar перенесла свою штаб-квартиру з Буенос-Айреса в Сан-Пауло і 

найняла в якості головного виконавчого директора бразильця [182]. 

Досить традиційним є процес формування агрохолдингів в країнах 

колишнього СРСР, де сільськогосподарська земля є відносно дешевою. 
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Наприклад, у Казахстані більшість земельного фонду вже сконцентровано в 

агрохолдингах. Крім того, особливістю господарювання в Казахстані є 

гранично можлива деградація земель і падіння їх родючості. Так, 2014 р. 

найбільший агрохолдинг Казахстану «КазЭкспортАстик», з розміром 

земельного банку в 1,0 млн га, закінчив зі збитками через поганий врожай. На 

противагу Казахстану, в Україні є достатньо велика частка земельних активів, 

які можуть бути освоєні національними та іноземними структурами 

холдингового типу. Саме тому на аграрному ринку України з’явилася 

американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capіtal.  

Загальний обсяг земельного банка групи – близько 820 тис. га, з них 

450 тис. га чорнозему в 16 областях України, 250 тис. га – в Росії і 120 тис. га 

– в Молдові, Болгарії, Казахстані, Румунії, Бразилії. В Україні NCH йшов 

двома шляхами: купував діючі господарства або укладав договори оренди 

безпосередньо з селянами (як правило на 20–25 років) [182]. Група 

NCH Capіtal є основним інвестором другого за розміром агрохолдингу 

України – Агропросперіс NCH, земельний ресурс якого в 2016 р. складав 

430,0 тис. га. Одночасно зауважимо, що, як в Україні так і в інших країнах, 

розмір агрохолдингу не є гарантією ефективності його діяльності.  

Потрібно погодитися з окремими дослідниками, які стверджують, що в 

Україні присутні агрохолдинги із значно більшою площею земель. Зокрема, 

йдеться про максимальні розміри окремих агрохолдингів у 700–800 тис. га 

[36, с. 10]. Проте практика показує, що де-факто ці землі контролюються 

окремою юридичною чи фізичною особою, а де-юре вони не оформленні як 

агрохолдингова структура. 

А. Данкевич вважає, що «створення агрохолдингів – своєрідна відповідь 

аграрної економіки України вимогам ринку, спрямована на відновлення 

порушених міжгалузевих зв’язків і диспаритету цін між реалізованою 

сільськогосподарською продукцією та матеріально-технічними ресурсами 

промислового походження, відновлення самодостатньої кредитної системи» 

[35, с. 76].  
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З цього приводу С. Дем’яненко зазначає, що виникнення агрохолдингів, 

по-перше, пов’язано з недосконалістю і провалами у функціонуванні 

економіки, відсутністю необхідних інституційних і правових умов для ведення 

ефективного бізнесу; по-друге, з неадекватною політикою держави, зокрема 

відсутністю повноцінного ринку сільськогосподарської землі. Одночасно 

основним стимулом виникнення агрохолдингів професор виокремлює 

«…прагнення власників капіталу примножити його в довгостроковій 

перспективі» [36, с. 6].  

Поява агрохолдингів пов’язана із необхідністю зміцнення позицій 

виробників на ринку, збільшення ареалів сировинних зон для власного 

виробництва, підвищення рівня своєї конкурентоспроможності за рахунок 

створення замкнутого господарського циклу та спільної логістики і 

координованого управління усім технологічним ланцюгом виробництва 

кінцевої продукції, зменшення ступеня фінансової ризикованості бізнесу та, в 

кінцевому підсумку, формування окремого бренду на ринку аналогічної 

продукції [200, с. 38]. Стосовно останнього зауважимо, що агрохолдинги 

будують правильну маркетингову політику, тому саме вони є власниками 

відомих брендів в Україні. Наприклад, «UkrLandFarmіng» має власну торгову 

марку «Квочка», «Organіc Eggs»; «Agrіcom Group» – ТМ «Добродія», «SAN 

GRANO»; «KERNEL» – «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак»; «Укрпродукт» – 

«Наш молочник», «Molendam», «Наш сирок», «Вершкова Долина», 

«Фермерський», «Арсеніївський»; «Миронівський хлібопродукт» – «Наша 

Ряба», «Фуа гра», «Сертифікований Ангус», «Дружба народів», «Легко!», 

«Крила»; «Комплекс Агромарс» – «Гаврилівські курчата»; «АПК‑Інвест» – 

«М’ясна весна», «Колбаспищепром»; «Нова Переяславщини» – 

ТМ «П’ятачок»; «Мілкіленд-Україна» – «Добряна», «Коляда і LatteR».  

Мотивами створення агрохолдингів також є зниження податкового 

навантаження, підвищення ступеня переробки аграрної продукції та її якості, 

стимулювання інвестування капіталу переробних підприємств у виробництво 

сільгоспсировини [30, с. 267–271]. Причини інвестування у сільське 
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господарство різні. В довгостроковій перспективі капітал, який вкладено в 

аграрний бізнес може збільшувати свою вартість за рахунок таких факторів: 

постійне існування на внутрішньому та світовому ринках попиту на 

сільськогосподарську продукцію; наявність дешевої сировини для переробних 

підприємств за рахунок створення вертикально інтеграційних агроструктур; 

можливості на законних підставах отримувати агрохолдингам бюджетні 

дотації на розвиток сільського господарства та мінімізувати податкові 

платежі; зекономити на витратах, пов’язаних з орендою земель. Ці фактори 

спонукають до нагромадження земельних масивів агрохолдингами, а в 

довгостроковій перспективі з’являється можливість перепродажу агробізнесу. 

Отже, формування агрохолдингів пов’язане із дією чинників, які умовно 

можна розділити на формальні та неформальні (партикулярні) (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Чинники впливу на формування агрохолдингів 

Джерело: власні дослідження. 
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Формальні – це чинники мезорівня, які напряму залежать від 

внутрішньої політики держави, зокрема невизначеність на ринку земель 

сільськогосподарського призначення, недостатність інституційних та 

правових умов ведення бізнесу, недосконала аграрна політика тощо; та 

чинниками макрорівня, до яких слід віднести світові тенденції зростання 

попиту на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки, 

поглиблення глобалізаційних процесів, відкритість світового ринку, 

прискорений розвиток ринку трансформації (злиття та поглинання) в 

аграрному бізнесін тощо. 

Поряд з формальними чинниками виникнення агрохолдингів доцільно 

виокремити вплив партикулярних (неформальних) чинників на формування 

холдингових структур в аграрній сфері. Серед них: низька якість управління 

на підприємствах аграрної сфери, відсутність взаємної довіри у економічних 

агентів та бажання бізнесу до надприбутків тощо. Перелік мотивів щодо 

створення агрохолдингів може бути значно більшим, виходячи з того, з яких 

джерел власники агробізнесу сформували капітал та які проміжні, тактичні й 

стратегічні цілі вони перед собою поставили [82, с. 61]. 

Загалом, під агрохолдингом (від англ. holdіng – тримання, зберігання) – 

розуміються сукупність материнської компанії та контрольованих нею 

дочірніх компаній, що здійснюють господарську діяльність у сфері 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції [109, с. 27]. Більш 

широко визначення дає О. Чорна: «холдинг – це об’єднання юридичних осіб, 

що складається з основної і дочірніх компаній, які ведуть спільну виробничу, 

торгову, фінансову і комерційну діяльність і пов’язані між собою системою 

участі (як майнового, так і немайнового характеру), яке дає основній компанії 

право визначати найважливіші управлінські і господарські питання діяльності 

дочірніх компаній» [203]. Т. Келлер, зазначає, що під холдинговою компанією 

слід розуміти підприємство, головною сферою діяльності якого є розрахована 

на тривалий термін його пайова участь в одному або кількох самостійних у 

виробничому відношення підприємствах, виділяючи при цьому поняття 
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холдингу у широкому розумінні як «компанію, що виконує функцію 

фінансування та управління», та у вузькому розумінні – «як компанію, що 

здійснює управління дочірніми і залежними підприємствами» [87]. 

Згідно із Законом України «Про холдингові компанії в Україні» 

(2006 р.), холдинговою компанією є акціонерне товариство, яке володіє, 

користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними 

пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств 

[158]. З юридичної точки зору, агрохолдинги являють собою об’єднання 

капіталів підприємств під контролем управлінської компанії, а з 

організаційного – це «держава в державі» з усіма притаманними їй функціями. 

З погляду управління – це симбіоз стандартів планової економіки на новій 

технологічній, організаційній та інноваційній базі, в основу яких покладено 

автоматизовані системи управління, обліку й аудиту виробничої діяльності, а 

з економічного – це дієвий інструмент посилення конкурентоспроможності 

національного виробництва й підвищення соціальних стандартів життя 

працюючих, благоустрою сільських територій та реалізації соціальних 

програм [200, с. 32]. 

В цілому агрохолдинги – це об’єднання різних за розміром та 

організаційно-правовою формою сільськогосподарських підприємств, 

спрямовані на максимізацію економічного ефекту [35, с. 44]. Доцільно 

погодитися з думкою академіка В. Андрійчука, що термін «агрохолдинг» в 

Україні має досить умовне значення, оскільки свого часу як калька перейшов 

до нас із російської літератури й чисто механічно вживається донині, хоча 

правильніше було б вживати термін «агропромисловий холдинг» [6, с. 4]. 

Тобто, агрохолдинг – це завжди агропромислова фірма, але не кожна 

агропромислова фірма – це агрохолдинг [7, с. 46]. 

Економісти-аграрії зазначають, що агрохолдинги набувають вигляду 

«екононіки в економіці» [125, с. 9]. У агрокомпанії холдингового типу, крім 

вирощування сільськогосподарських культут та тварин, виділяють й інші, не 

менш важливі профільні напрями розвитку. Наприклад, крім 



37 

сільськогосподарських товаровиробників, обов’язковим є присутність хоча б 

одного переробного підприємства, а також можуть бути власні торгівельні 

компанії та постачальницькі структури. В структуру окремих агрохолдингів 

України включені й фінансові організації – банки, страхові компанії тощо. При 

цьому кожному виду бізнесу надається статус юридичної особи з переходом 

на самоокупність.  

Не дивлячись на те, що фірми юридично є відокремленими, 

управлінська компанія бере на себе функції прийняття рішень за 

стратегічними напрямами розвитку, а також функцію фінансування і 

контролю. За таких умов холдинг може об’єднувати велику кількість 

підприємств різних розмірів у вигляді філій чи виробничих дільниць, які 

формують додану вартість в усіх наступних підрозділах компанії, завершуючи 

реалізацією продукції. На даний час, більшість підприємств, що входять до 

складу холдингів, мають статус юридичної особи, тому віднести їх до того чи 

іншого об’єднання досить складно [34, с. 85]. 

В Асоціації  «Український клуб аграрного бізнесу» прийнято розглядати 

агрохолдинги в контексті ширшого рамкового поняття великомасштабного 

аграрного виробництва та асоціювати їх з англомовним терміном «Large Farm 

Management» – або просто LFM. Наразі в економічній літературі відсутній 

єдиний погляд щодо категоріальних понять, що характеризують діяльність 

агрохолдингів. Нами систематизовано дослідження низки економістів-аграріїв 

та виокремлено декілька підходів до визначення поняття «агрохолдинг»: 

юридичний, організаційно-управлінський та економічний (Додаток А). 

В рамках згрупованих підходів сформовано авторський підхід до 

визначення поняття «агрохолдинг», що максимально охарактеризує його з 

правової, управлінської, організаційної та економічної сторін. 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 
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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. 

Г. Черевко поділяє агрохолдинги на три форми: змішану, горизонтальну, 

вертикальну [200, с. 38]. Змішана форма – холдинги, які об’єднують практично 

не зв’язані між собою структури. Прикладами змішаної форми є агрохолдинг 

HarvEast, який створено на базі сільськогосподарських активів 

Маріупольського металургійного комбінату (ММК) ім. Ілліча та компанія 

«Приват Агро Холдинг», яка є частиною фінансової структури «Приват банк» 

[82, с. 63]. 

Горизонтальна форма – холдинги, до яких входять структури, однотипні 

за напрямом діяльності. Структурно такий холдинг являє собою здебільшого 

головне підприємство та його філіали, які об’єднує разом спільна логістична 

система та мережа збуту продукції. За рахунок використання ефекту масштабу 

така форма організації підприємств дає змогу знизити собівартість продукції і 

трансакційні витрати. Яскравим прикладом горизонтальної форми є компанія 

«Нібулон», яка є афілійована з судноплавним підприємством та 

суднобудівельним й судноремонтним заводом, що дає можливість мати власну 

логістичну базу. Іншим прикладом є агрохолдинг «Агрейн», який на власній 

логістичній базі об’єднав 16 сільськогосподарських підприємств з метою 

здійснення зернотрейдерства [82, с. 63]. 

До вертикальної форми організації агрохолдингів можна зарахувати 

підприємства, які об’єднуються спільним технологічним ланцюгом у 

виготовленні кінцевої продукції, наприклад, харчових продуктів. Компанія 

«Укрпромінвест–Агро» є однією з провідних вертикально інтегрованих 

структур в сільському господарстві України, що володіє сировинною базою, 

яка на 100 % забезпечує виробничі потужності власного цукрового заводу та 

комбінату хлібопродуктів. Не менш успішними вертикально інтегрованими 

агрохолдингами є «UkrLandFarmіng» – найбільший продуцент курячих яєць і 
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яєчних продуктів у Євразії й Україні, «Астарта–Київ» – працює у сфері 

цукрового та сільськогосподарського виробництва, «Агротон» – направляє 

свої потужності на переробку власних зернових, олійних культур, тому є 

лідером в східній Україні по виробництву олії й хлібобулочних виробів 

[82, с. 63]. 

В. Андрійчук та В. Галущак пропонують для класифікації агрохолдингів 

відображати домінанту інтегратора такого утворення та розглядають такі їх 

види: продагрохолдинг – проникнення капіталу переробних підприємств в 

агробізнес через створення дочірніх агропідприємств; агропродхолдинг – 

проникнення аграрного капіталу в переробну промисловість; 

фінагропродхолдинг – проникнення фінансового капіталу в агропромислове 

виробництво; промагрохолдинг – проникнення в агробізнес промислового 

капіталу, технологічно не зв’язаного із сільським господарством; 

торгагрохолдинг – проникнення в агробізнес торгового капіталу, в основному 

посередницьких підприємств [7, с. 48; 27, с. 27].  

Крім того, можна класифікувати агрохолдинги за мотивами їх 

формування (входження) [60, с. 184–186]: глобальні, сировинні, регіональні та 

венчурні. Глобальні агрохолдинги – це компанії, які сформовані у вигляді 

акціонерних товариств та функціонують переважно із залученням іноземного 

капіталу. До них належать такі компанії: «UkrLandFarmіng PLC», «Астарта-

Київ», «Мрія Агрохолдинг», «AgroGeneratіon і Harmelіa», «Sіntal Agrіculture», 

«Миронівський хлібопродукт», «Індустріальна молочна компанія», 

«Нібулон», «Кернел». 

Сировинні агрохолдинги – передбачають розвиток агробізнесу через 

інтеграцію сільського господарства і харчової промисловості. За таких умов 

сільськогосподарське виробництво є тією ланкою, яка гарантує постачання 

дешевої сировини належної якості та заздалегідь у визначеній кількості 

(додаток Б):  

 в цукровій галузі: «Астарта-Київ», «Укрпромінвест агро», «Sіntal 

Agrіculture», «Панда»; 
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 у виробництві борошна і хліба: «Агротон», «Укрпромінвест агро», 

агрофірма «Світанок», «Агротрейд»; 

 у виробництві олії: «Кернел», «Астарта-Київ», «ПАЕК»; 

 кормовиробництво: «Миронівський хлібопродукт», «HarvEast», 

«УкрАгроКом-Гермес-Трейдинг»; 

 садівництво: «Сварог Вест Груп», «Vіtagro»; 

 насінництво: «Украгропром», «Мрія Агрохолдинг», «HarvEast», 

«Сварог Вест Груп», «LNZ Group»; 

 переробка молока та м’яса: «Індустріальна молочна компанія», 

Український аграрний холдинг, «ТАС АГРО», «Росток Холдинг»; 

 переробка птиці та виробництво яєць: «Миронівський 

хлібопродукт», «Агротон», «UkrLandFarmіng PLC»; 

Регіональні агрохолдинги – це компанії, які присутні в одній або двох 

областях та мають характерні види виробництва для регіону присутності: 

HarvEast, Sіntal Agrіculture, Фарм-форвард. 

Венчурні агрохолдинги – спосіб ведення агробізнесу, який орієнтується 

на практичне використання науково-технічних новинок, розробок, досягнень, 

ноу-хау, які не мають широко застосування на практиці інших підприємств. 

Для такого типу агрохолдингів в процесі функціонування є характерним 

подальший перепродаж бізнесу або його частки для компенсації понесених 

витрат або ж залучення нових інвестицій в агросектор. Наприклад, 

агрохолдинг Астарта-Київ та Borsch Ventures (одна з дочірніх структур KM-

Core) публічно оголосили в 2017 р. про створення спільного підприємства 

Agro Сore, діяльність якого буде зосереджена на розробці ІT-рішень для 

агробізнесу та підтримці розвитку аграрних стартапів українських та 

зарубіжних команд. В кінці 2017 р. агрохолдинг МХП разом із технологічним 

кластером Radar Tech відкрили набір в акселератор аграрних стартапів. 

Водночас український аграрний бізнес не поспішає реалізовувати останні 

технологічні новинки. Зо оцінками компанії ІnVenture Іnvestment Group 

близько 10 % українських агровиробників використовують високі технології . 
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Вважаємо доцільною класифікацію агрохолдингів за способом 

залучення капіталу, виокремлюючи при цьому зарубіжні та національні 

різновиди. Зарубіжні – пов’язані з розвитком агробізнесу в Україні 

іноземними компаніями: Агропросперіс NCH (США), «Баришевська зернова 

компанія» (США), «Agromіno» (Данія), Contіnental Farmers Group (Саудівська 

Аравія), Біоленд (Італія), «Голландська аграрна компанія» (Bontrup Ukraіne) та 

Кіщенці (Нідерланди), «Росукрпрод» (банки СНГ та Італії). Розвиток 

національних агрохолдингів забезпечується українськими бізнесменами через 

використання «напрацьованих зв’язків», зливання з бізнес-партнерами 

(політичне прикриття): «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» (П. Порошенко), 

«Агротон» (Ю. Журавльов), «Агрохолдинг 2012» (О. Герега), «Harvest», 

(Р. Ахметов та В. Новінський), ТАС АГРО (С. Тігібко), «ПАЕК» 

(Р. Данильченко), «Світанок» (Т. Засуха), «УкрАгроКом-Гермес-Трейдинг» 

(А. Кузьменко), «Vіtagro» (С. Лабазюк), «АПК-Інвест» (Б. Колесніков). 

Класифікація агрохолдингів представлена на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Класифікація агрохолдингів 

Джерело: сформовано автором на основі [7, с. 48; 27, с. 27; 60, с. 184–186; 200, с. 38]. 

 

Відтак, всі агрохолдинги є формою агропромислової інтеграції, які 

утворюються шляхом об’єднання капіталів різних секторів економіки для 

забезпечення технологічної єдності або економічної диверсифікації 

виробництва компаніями-інтеграторами. Серед існуючих в Україні 
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агрохолдингів більшість утворилося з ініціативи несільськогосподарських 

організацій, в результаті чого аграрний сектор став більше спрямованим на 

підприємницькі аспекти і менше – на традиційно-соціальні [27, с. 27]. 

Дослідження діяльності агрохолдингів, як форми організації 

агропромислового виробництва, засвідчує, що на початкову етапі їх створення 

відбувається інвестування капіталу (вітчизняного чи іноземного походження) 

спочатку в переробну галузь, де забезпечується значно швидший його обіг і 

окупність. Зокрема, це стосується олієжирового, борошномельного, 

хлібопекарського, цукрового, м’ясо-молочного виробництва. Наступним 

етапом капіталовкладень є сфера збуту продукції через розбудову логістики і 

власної торговельної мережі. З накопиченням необхідних фінансових ресурсів 

уже на третій стадії створюється власне сільськогосподарське виробництво 

через оренду земельних і частково майнових паїв й закупівлю необхідних 

ресурсів, насамперед сучасної техніки. Інший шлях створення агрохолдингів 

– це розвиток агробізнесу компаніями, основний напрям діяльності яких не 

пов’язаний з аграрною сферою. Прикладом таких агрохолдингів може бути 

дочірнє підприємство шахти ім. Засядько – агрофірма «Шахтар» [36, с. 10–11]. 

Існує й інша класифікаційна характеристика різноманітних видів 

агрохолдингів, яка об’єднує їх у три групи: 1) агрохолдинги, засновані на 

частковому об’єднанні власності фізичних та юридичних осіб. Такі 

формування переважно створюються як акціонерні товариства. При цьому 

один із засновників є інтегратором, який формує загальний баланс даного 

об’єднання; 2) агрохолдинги, створені за повного злиття власності партнерів. 

Усі учасники таких об’єднань втрачають юридичну самостійність і стають 

підрозділами нової організаційно-господарської системи; 3) агрохолдинги, 

створені на основі інституційної одиниці з використанням виключно її 

власності. Відбувається розширення сфери виробничої діяльності суб’єкта 

через підключення до нього однієї або кількох ланок агропромислового 

виробництва  та його диверсифікації. Такі структури можуть створюватися на 

базі сільськогосподарських, переробних та сервісних підприємств [197]. 
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Компаніям, які входять до складу агрохолдингу, надається певна ступінь 

незалежності. Такий підхід має низку переваг. Наприклад, якщо за виникнення 

фінансових проблем в одного із учасників інші підприємства структури є 

менш уразливими, хоча і можуть постраждати опосередковано. Крім того, 

керівництво кожної незалежної компанії володіє певним пакетом акцій і тому 

є неабиякий інтерес у розвитку бізнесу та покращені фінансових результатів. 

Тому головна фірма не заглиблюється в поточну діяльність свої структурних 

підрозділів, а приділяє більше уваги питанням стратегії.  

Холдингова структура забезпечує наявність багатьох центрів прибутку; 

дозволяє оцінювати внесок окремих структурних підрозділів і видів діяльності 

в загальний фінансовий результат; сприяє професійному зростанню 

менеджерів; здатна оптимально пристосовуватися до змін зовнішнього 

середовища; дозволяє вищому керівництву компанії переключитися від 

вирішення поточних проблем на розробку стратегії; забезпечує швидке 

упровадження нових ідей – як технологічних, так і маркетингових; відбирає та 

навчає підприємців серед широкого кола співробітників; дозволяє найбільш 

оптимально керувати витратами підприємства; за необхідності, відносно 

безболісно для підприємства в цілому ліквідувати один з підрозділів і/чи 

згорнути вид діяльності [63, с. 45]. Діяльність ТОП-менеджменту холдингу 

охоплює не лише операції материнської компанії, а й холдингу в цілому, а на 

рівні спостережної ради материнського підприємства визначається стратегія 

розвитку корпоративного об’єднання [205, с. 31].  

Необхідно зазначити, що агрохолдинги мають низку принципово 

важливих переваг перед іншими формами господарювання на селі. Однією з 

найістотніших є те, що в них досягається реальна інтеграція 

сільськогосподарського і агропереробного виробництва та торгівлі. Тут, 

зокрема, відбувається внутрішня реалізація сільськогосподарської продукції, 

а нерідко і ресурсів. Сільськогосподарська сировина з філій направляється на 

власні переробні підприємства, а від них, але вже у формі кінцевого продукту 

споживання – в торговельну мережу. За такої внутрішньо-фірмової збутової 
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політики і маркетингу зникає багато посередників, а відтак – збільшуються 

доходи агрохолдингів. Тому закономірно, що більшість агрохолдингів 

забезпечують вищу орендну плату і заробітну плату працівникам, ведуть 

виробництво значно ефективніше порівняно з іншими формами 

господарювання на селі [36, с. 13]. 

На відміну від сільськогосподарських підприємств, де основну частку 

(44,5 %) у складі основних засобів мають будівлі та споруди, тобто пасивна їх 

частина, в агрохолдингах понад 41 % припадає на машини й обладнання – 

найбільш активна частина основних засобів, від яких залежить рівень 

продуктивності праці та сукупної продуктивності ресурсів. Як результат, в 

агрохолдингах фондовіддача є майже утричі вища порівняно з іншими 

сільськогосподарськими підприємствами (2,3 грн проти 0,8 грн у 

сільськогосподарських підприємствах) [35, с. 221–223]. 

Отже, основними перевагами агрохолдингів є:  

1) зменшення податкового навантаження за рахунок об’єднання 

переробної галузі з сільськогосподарською та відкриття доступу до 

бюджетних програм на розвиток тваринництва або рослинництва;  

2) організація замкненого виробничого циклу, що зменшує кінцеві 

витрати реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;  

3) концентрація фінансових, матеріальних, енергетичних та трудових 

ресурсів, яка дає можливість агрохолдингам провадити великомасштабне 

промислово-переробне виробництво із залученням сільськогосподарських 

підприємств. Вони мають змогу отримати економічну вигоду від ефекту 

масштабу, адже крупнотоварне виробництво передбачає використання 

високопродуктивної техніки й сучасних технологій. Результатом є підвищення 

ефективності діяльності, що забезпечується зростанням продуктивності 

ресурсів, зниженням собівартості продукції, що створює сприятливі умови для 

упровадження інвестиційних проектів розвитку підприємств; 

4) вирішення питань дефіциту коштів, по-перше, за рахунок власних 

фінансово-кредитних установ, по-друге, за рахунок коштів інвесторів, які 
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готові розміщати свої гроші в інтегровані структури, по-третє, за допомогою 

оптимізації фінансових потоків між виробництвом сільськогосподарської 

сировини, переробкою та збутом [82, с. 65]. Наприклад, фінансові ресурси 

структурних підрозділів можуть бути перенаправлені у ті сфери діяльності, які 

в інтересах стратегічного розвитку всієї структури є пріоритетними та 

вимагають прискореного розвитку. Такий оперативний рух фінансових 

потоків неможливо досягти за відокремленого функціонування аграрного 

виробництва від переробки, торгівлі, сфери логістики тощо.  

5) мінімізація посередницького впливу на виробничі процеси, наслідком 

якого є зниження підприємницьких ризиків та підвищення 

конкурентоспроможності структурних підрозділів шляхом створення 

замкнутого циклу виробництва [82, с. 66]; 

6) створення позитивного іміджу компанії на аграрному ринку, який 

підкреслюється наявністю власної брендової лінії виробництва продукції. 

Важливим аспектом діяльності агрохолдингів є їх можливості щодо 

забезпечення необхідної якості і кількості сільськогосподарської та харчової 

продукції. Входження України у СОТ, вихід на ринки ЄС вимагають 

дотримання певних стандартів якості продукції. Нажаль таких стандартів 

досить важко дотримуватися малим та середнім сільськогосподарським 

виробникам і переробним підприємствам, не говорячи вже про 

домогосподарства населення, частка яких у виробництві окремих видів 

продукції сягає 70–80 % (молоко, овочі, картопля) [36, с. 13]. Конкурентні 

переваги агрохолдингів перед іншими сільгоспструктурами обумовлені, 

насамперед, застосуванням та контролем новітніх технологій у вирощуванні й 

переробці агропродукції та запровадженням необхідних стандартів якості. 

Як стверджує Д. Норт, фірми, що прагнуть до максимізації прибутків, 

схильні обирати короткострокову стратегію розвитку [129, с. 92]. Тому за 

несприятливих умов для ведення аграрного бізнесу існує потенційна 

можливість виведення капіталів із сільського господарства в інші сфери, де їх 

використання може забезпечити більші доходи. З цього приводу А. Данкевич 
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підкреслює, що сільське господарство, завдяки якому в державі завжди 

формувалися грошові потоки, з одного боку, залишається як і раніше, 

«обділеним» інвестиціями, з іншого, по суті, працює на інші галузі і сфери 

національної економіки, виснажуючи власний природно-екологічний, 

виробничий і людський капітали [35, с. 64]. 

Наразі інституційно-правове поле діяльності агрохолдингів є 

недостатньо сформоване, тому під сумнівом може виявитись правомірність 

відносин між інвесторами і сільськогосподарськими організаціями у складі 

агрохолдингу. Ще більші проблеми можуть виникнути з узаконенням прав 

власності на консолідовані землі [200, с. 41]. П. Гайдуцький, на конкретних 

прикладах, доводить, що концентрація земельних паїв у діяльності 

агрохолдингів несе ризики витіснення дрібних господарств із ринку [25, с. 38–

42]. Не всі орендовані агрохолдингами землі знаходяться в обробітку, а це 

може бути свідченням факту накопичення земельних активів для перепродажу 

у випадку зняття мораторію. 

Діяльність агрохолдингів у окремих аспектах має негативний вплив на 

сільські громади, супроводжується розшаруванням за майном і доходами, 

безробіттям, загостренням інших соціально-економічних проблем у сільській 

місцевості. Відчутним стає поглиблення дисбалансу галузевої структури, 

нераціональне використання землі, поширення монокультуризації, 

недостатньої участі холдингових структур у вирішенні проблем сільського 

населення та розвитку сільських громад і територій.  

Наразі ключовоє проблемою вбачається відсутність належної соціальної 

відповідальності агрохолдингових структур перед місцевими громадами, 

особливо у депресивних сільських місцевостях. Нерідко функціонування 

агрохолдингів не забезпечує соціально-економічний розвиток сільських 

територій, або проявляється відносно незначною мірою, що цілком зрозуміло, 

оскільки будь-яка приватна структура ставить за мету отримання надприбутків.  

Таким чином, у результаті аналізу теоретико-методологічних засад 

формування та функціонування агрохолдингів схематично зобразимо 
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ідеологію створення та організації їх діяльності на трьох рівнях, які умовно 

можна поділено на макро-, мезо- та мікрорівні (рис. 1.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Ідеологія створення та діяльності агрохолдингів України 

Джерело: власні дослідження. 
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Окремо доцільно звернути увагу на факти ігнорування агрохолдингами 

екологічних проблем села. Екологічних ефектів суспільного масштабу від 

функціонування агрохолдингів наразі очікувати марно, що також можна 

пояснити максимальною орієнтацією цих господарських структур на 

одержання прибутку, а витрати на дотримання екологічної безпеки та 

збереження довкілля для них є непродуктивними. Така ситуація, до речі, має 

місце в Україні і стосовно інших суб’єктів господарювання – система 

стимулювання екологічно безпечного виробництва продукції має 

примітивний реактивний характер (на противагу проактивному в інших 

розвинутих країнах), є або недієвою, або фактично відсутня [148, с. 104]. 

Незважаючи на різні підходи у створенні агрохолдингів виокремлюють 

основні принципи їх функціонування: добровільність – забезпечує об’єднання 

за ініціативи самих господарюючих суб’єктів без тиску з боку управлінських 

структур і вплив держави на інтеграційний процес відбувається лише через 

створення економічних умов, які забезпечують його ефективність, або на 

основі участі уповноваженого державного органу як рівноправного партнера 

об’єднання; економічна доцільність – дозволяє оптимізувати склад 

агрохолдингу; організаційна цілісність – формує єдину стратегію та тактику, 

у цілях і завданнях розвитку виділення провідної ланки і пріоритетних 

напрямів удосконалення агрохолдингу; комплексність – створює рівні 

економічні умови для всіх учасників інтеграції, об’єднання не тільки 

організаційно-господарських структур, а й їх капіталів, колективне управління 

власністю, що підвищує зацікавленість і відповідальність кожного партнера; 

адаптивність – вікриває можливість залучення до процесу інтеграції 

додаткового капіталу тощо [11; 197]. 

На наше переконання, місія та цілі агрохолдингів на макрорівні 

направлені на розширення зон виробництва, ринків збуту та об’єднання 

капіталів. Мезоцілями агрохолдингів є формування менеджменту на 

ресурсних та фінансово-кредитних ринках. Функціонування агрохолдингів на 

мікрорівні включає цілі, які пов’язані з максимізацією прибутків.  
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Теоретико-методологічні дослідження дають змогу констатувати, що 

формування агрохолдингів пов’язане із дією чинників, які умовно можна 

розділити на формальні та неформальні (партикулярні). А принципи, закладені 

в ідеології функціонування агрохолдингів, будуть покладені в основу 

механізму щодо побудови моделі подальшого розвитку аграрного сектору 

України за умови врахування всіх позитивних та негативних ефектів 

діяльності агрохолдингів. 

 

 

1.2. Методологічні підходи до державного регулювання діяльності 

агрохолдингів 

 

Історично склалося так, що сільське господарство є тією галуззю, яка 

регулюється державою. Ринкові принципи роботи не завжди мають позитивні 

тенденції за сезонного виробництва, яким є сільське господарство, а це 

особливим чином впливає на розподіл доходів та витрат аграріїв протягом 

господарського року. Крім того, сучасні тенденції в аграрній сфері 

демонструють посилення таких негативних явищ, як неповна зайнятість 

сільського населення, монополізм на ринку оренди земель, нестабільність цін 

тощо. Продовольча безпека і захист довкілля є пріоритетами державних 

політик більшості цивілізованих країн світу. 

Відстоював погляди державного регулювання аграрного виробництва 

економіки ще Фома Аквінський (1224–1274 рр.), який стверджував, що 

держава повинна сприяти розвитку землеробства, внутрішнього виробництва, 

допомагати бідним з державної скарбниці [159]. Роль та місце держави в 

контексті розвитку економічної теорії більш детально наведено в Додатку В. 

Ще на початку становлення державного устрою (в стародавності та 

середніх віках), незважаючи на форми державно-територіального устрою 

(унітарна, федеративна чи конфедерація) та на рівень економічного розвитку 

в державі, остання завжди виконувала роль регулятора стосовно 
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стимулювання розвитку економічних процесів чи обмеження певних дій 

бізнес-структур з визначеною вигодою для вітчизняних товаровиробників чи 

інвесторів (зовнішніх та внутрішніх) тощо [26, с. 43]. 

Термін «регулювання» походить від лат. regulа – норма, правило. У всіх 

розвинутих країнах базовими елементами механізму координації системи 

господарства є ринок і держава. Важливе практичне значення має проблема їх 

раціонального співвідношення, яке не є сталим і залежить від багатьох умов, 

а саме – рівня економічного розвитку, специфіки виробництва, менталітету 

нації тощо. Ось чому практично неможливо розробити усталену модель 

співвідношення між ринковим і державним механізмами координації. 

Держава регулює ті сфери і процеси, які ринок виконує недостатньо або не в 

змозі координувати взагалі [202, с. 20].  

Нами визначено узагальнююче розуміння поняття «державне 

регулювання», яке відмежовуватиме цей напрям діяльності держави від інших 

(Додаток Г). Аналізування наукової літератури дозволило розмежувати 

підходи до його трактування на нормативно-правові, системні й 

функціональні. Структурно-логічна схема державного регулювання 

діяльності агрохолдингів представлена на рис. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Структурно-логічна схема державного регулювання 

діяльності агрохолдингів 
Джерело: власні дослідження. 
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Наведемо детальнішу характеристику кожного з представлених вище 

елементів. Суб’єктами державного регулювання, як правило, є спеціально 

утворені органи влади, державні установи або їх підрозділи, що взаємодіють 

між собою та між якими розподілені певні функції державного управління 

[189, с. 48]. Об’єктами державного регулювання, у контексті даного 

дослідження, є діяльність агрохолдингів, а також соціальні процеси, що 

супроводжують розвиток аграрного сектору, у т. ч. структурні зрушення щодо 

обсягів і видів виробництва аграрної продукції, інвестиції та інновації, 

відносини агробізнесу та сільської громади тощо.  

Безпосередній вплив суб’єктів державного регулювання на діяльність 

агрохолдингів здійснюється через створений механізм регуляторного впливу. 

С. Покропивний, досліджуючи проблеми державного регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання, приходить до висновку, що одна з ключових 

функцій держави полягає у формуванні господарського механізму управління 

економікою, основною метою якого мають стати узгодження та реалізація 

інтересів усіх суб’єктів власності з орієнтацією на досягнення цілей більшості 

[155, с. 294].  

М. Хорунжий вважає, що для створення нормальних умов 

функціонування всіх партнерів, необхідно сформувати відповідний 

господарський та економічний механізм державного регулювання їх 

діяльності. При цьому він зазначає, що господарський механізм 

відображатиме економічні, юридичні, політичні, морально-етичні та інші 

відносини управління. Його складовою частиною може стати економічний 

механізм, який слід розуміти як сукупність форм та методів управління 

виробництвом на основі використання економічних законів і категорій 

[198, с. 334]. Професор зазначає, що в основі дослідження механізму 

державного регулювання аграрних відносин має бути дотримання конкретних 

вимог об’єктивних законів економічних відносин. Він стверджує, що саме на 

мікрорівні відбувається матеріалізація глобальних цілей розвитку 

сільськогосподарського виробництва [198, с. 364]. 
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В основу фундаментального поєднання державного і ринкового 

механізму регулювання процесів відтворення галузі покладені принципи: 

законності; відповідності динамічним умовам розвитку та конкретній 

соціально-економічній ситуації в країні; гармонізації економічних інтересів з 

І і ІІІ сферами АПК; економічної та екологічної доцільності; регіонального 

підходу; поступового згортання регуляторних функцій держави на користь 

ринкового механізму з урахуванням тенденцій на європейському і світовому 

агропродовольчому ринках. Принципи мають бути каркасом для моделювання 

конкретних елементів організаційно-економічного механізму державного 

регулювання, забезпечення його цілісності та синхронності у взаємодії всіх 

блоків [112, с. 11]. 

Принципи державного регулювання реалізуються завдяки відповідним 

методам, що являють собою сукупність конкретних засобів впливу на об’єкт 

регулювання для досягнення запрограмованих цілей. Методи також повинні 

адекватно відбивати закономірності державно-регуляторних відносин, але, на 

відміну від принципів, є менш тривалими в часі. У процесі перевірки 

практикою або зміни умов функціонування об’єкта регулювання одні з них 

втрачають значущість і скасовуються, а нові запроваджуються на вимогу 

конкретного соціально-економічного процесу або явища. Крім того, 

методично вивіреною є практика, за якої принципи регулювання визначають 

методи досягнення усвідомлених суспільством цілей [112, с. 12]. 

Серед економістів немає єдності щодо розмежування форм і методів 

державного регулювання, а в деяких випадках їх навіть ототожнюють. 

Погоджуємося з думкою С. Мочерного та А. Діброви, які наголошують на 

тому, що найлогічніше серед форм державного регулювання вирізняти 

планування (довготермінове, середньотермінове і короткотермінове), 

програмування і соціально-економічне прогнозування [46; 120]. Набір форм 

державного регулювання може не залежати від рівня розвитку економіки 

країни, але вирішальним стає їх комбінування. Специфіка соціально-
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економічного розвитку країни напряму залежить від поєднання цих форм, 

визначення пріоритетності серед них та спрямованості у застосуванні.  

О. Могильний, досліджуючи механізм державного регулювання 

аграрної сфери, робить акцент на його організаційно-економічній складовій, 

проте зазначає, що його ефективне функціонування можливе під впливом 

цілісної і взаємоузгодженої дії різноманітних методів державного 

регулювання [113, с. 73]. Під методами державного регулювання діяльності 

агрохолдингів маємо розуміти способи впливу держави (державних органів) 

на соціально-економічні та організаційно-правові процеси розвитку 

агрохолдингів для забезпечення основних цілей аграрної політики держави 

[202, с 145]. Щодо класифікації методів державного регулювання, то 

Г. Гайдуцький виділяє дві групи, використовуючи дві ознаки – форми впливу 

та засоби впливу. За формами впливу він виділяє прямі та непрямі методи 

регулювання, за засобами впливу – правові, адміністративні, економічні та 

пропагандистські методи [195, с. 67].  

Кожен з методів має свої переваги та недоліки як для суб’єкта, так і 

об’єкта регулятивного процесу. Науковців пропонують виокремити методи 

жорсткого характеру, як найменш затратні для держави (адміністративні та 

правові); методи м’якого характеру регулювання, ефект від яких проявляється 

тільки після значного проміжку часу (організаційні та інформаційні); методи 

стимулюючого характеру є особливо привабливими для товаровиробників 

аграрної галузі (фінансові та економічні), але є найдорожчими для 

держави [108; 176, с. 32].  

Аналіз наукової літератури доводить, що методи державного 

регулювання реалізуються через засоби державного впливу. Різниця між ними 

полягає у тому, що засіб є конкретним способом дії, який є неодмінною 

умовою для реалізації мети. Засоби державного регулювання господарської 

діяльності нині знайшли своє правове закріплення у ч. 2. ст. 12 

Господарського кодексу України. До основних засобів, які використовує 

держава для регулювання підприємницької діяльності, віднесені: державна 
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реєстрація; ліцензування, патентування, квотування; сертифікація та 

стандартизація; регулювання цін і тарифів; податкове регулювання (надання 

податкових пільг); надання дотацій, компенсацій; застосування нормативів та 

лімітів; інформаційне, кадрове та науково-методичне забезпечення 

[154, с. 90].  

Держава, використовуючи сукупність засобів впливу на економіку, 

може стимулювати або стримувати розвиток певних виробничих відносин, 

розвивати або гальмувати підприємницьку діяльність, тобто відігравати 

прогресивну або регресивну роль у розвитку агрохолдингів [99, с. 131]. 

Більшість авторів наголошують на необхідності системного підходу до вибору 

засобів та методів впливу держави на суб’єктів економічних відносин. 

Регулюванню підлягають складні процеси життєдіяльності суспільства, на які 

нездатні ефективно впливати окремі важелі або будь-які їх вибіркові 

незбалансовані комбінації. Результативність державного регулювання 

підвищується, якщо ці важелі застосовуються не випадково чи під тиском груп 

спеціальних інтересів і кон’юнктури, а системно, виходячи з довгострокових 

цілей і поточних завдань соціально-економічного розвитку [9, с. 15]. 

Державне регулювання діяльності агрохолдингів може допомогти у 

вирішенні низки проблем аграрної економіки, в т. ч. підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства, але обов’язково на умовах 

дотримання товаровиробниками екологічних та соціальних норм у сільській 

місцевості, де вони здійснюють свою діяльність. Окрім того необхідно 

пам’ятати, що державне регулювання господарської діяльності може мати 

небажані наслідки, які проявлятимуться у зарегульованості економіки та 

породжуватимуть бюрократію.  

Господарський кодекс України нормативно закріпив основні напрями та 

форми участі держави у сфері господарювання. Розглядаючи питання 

державного регулювання діяльності агрохолдингів доцільно буде виокремити 

саме економічну політику держави, яка задекларована у ст. 10 ГК України. 

Зокрема, державне регулювання щодо розвитку агрохолдингів має 
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стосуватися структурно-галузевого, інвестиційного напрямів, інституційних 

перетворень, цінової, антимонопольної, бюджетної, податкової, грошово-

кредитної, зовнішньоекономічної та навіть екологічної й соціально-

економічної політики. У ході реалізації економічної політики держава 

застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської 

діяльності, основні з яких визначені ч. 2 ст. 12 ГК України [31]. 

Спираючись на проведений аналіз досліджень теоретиків та практиків з 

питань державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання 

виокремлено нормативно-правовий, системний та функціональний підхід до 

трактування поняття «державне регулювання» (Додаток Г). В рамках 

дослідження удосконалено загальну класифікацію засобів, методів та форм 

державного регулятивного впливу на діяльність агрохолдингів (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Форми, методи та засоби державного регулювання  

діяльності агрохолдингів 

Джерело: власні дослідження. 
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Методи прямого впливу на діяльність агрохолдингів не виключають 

використання державної влади, яка носить адміністративно-правовий 

характер і базується на таких управлінських відносинах як дисципліна, 

відповідальність, влада, примус. Прямі методи державного регулювання 

безпосередньо впливають на діяльність суб’єктів господарювання, вони 

змушують їх приймати рішення, не економічним егоїзмом, а на приписах 

держави [77, с. 146].  

Сукупність адміністративних методів передбачає регулювальні дії, 

пов’язані із забезпеченням правових інституцій, та має на меті створення 

належних умов, найбільш сприятливих для приватного сектору. Функціями 

адміністративних методів є: забезпечення стабільної юридичної бази для 

господарської діяльності; захист конкурентного середовища; гарантування 

прав власності та свободи прийняття економічних рішень [55, с. 359].  

Прямий регуляторний вплив передбачає не лише адміністративні, а й 

окремі економічні методи. Зокрема, митно-тарифне регулювання можна 

вважати одним із засобів впливу на зовнішньоекономічну діяльність 

агрохолдингів. Митно-тарифне регулювання бажано спрямувати на 

спрощення процедур міжнародної торгівлі, адаптацію митних процедур до 

міжнародних практик, контроль за дотриманням заходів тарифного і 

нетарифного регулювання, захист прав інтелектуальної власності, експортний 

контроль тощо. Ефективне митно-тарифне регулювання має попередити та 

нейтралізувати зовнішні й внутрішні загрози національній безпеці. 

Непряме втручання передбачає здійснення процесу державного 

регулювання за допомогою використання податково-бюджетних і кредитно-

грошових засобів державної економічної політики. Держава вживає заходів для 

запобігання кризовим ситуаціям у стратегічно важливих сферах економіки, 

зокрема це стосується сільськогосподарського виробництва, шляхом 

удосконалення інституційного забезпечення, формуючи сприятливе 

економічне середовище для діяльності у цьому секторі економіки [61, с. 214].  
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Діяльність держави спрямовується на підтримання господарської 

кон’юнктури без прямого втручання у процес прийняття рішень суб’єктами 

господарювання. Іншими словами, держава лише створює передумови для 

того, щоб за самостійного вибору суб’єкти тяжіли до тих варіантів, які 

відповідають цілям державної економічної політики. Перевагою непрямих 

методів впливу є те, що вони не порушують ринкової ситуації, впливають на 

мотивацію агрохолдингів, а недоліком – значний проміжок часу, який виникає 

між моментом прийняття державою заходів впливу і реальними змінами в 

результатах господарювання [89, с. 236]. 

За засобами реалізації виокремлено адміністративні, економічні та 

організаційні методи державного регулювання. Адміністративно-правові 

методи – це один із способів державного регулювання, що спрямований на 

збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, що передбачають 

формування правового поля аграріїв [176, с. 32]. Адміністративні методи 

державного регулювання діяльності агрохолдингів реалізуються за 

допомогою регулюючих та контролюючих засобів, до яких відносять: по-

перше, формування принципів аграрної політики та визначення координат 

взаємоспівпраці з агрохолдингами підчас виконання загальнодержавних цілей 

розвитку аграрного сектора економіки, які необхідно чітко регламентувати у 

державних програмах, державних замовленнях тощо; по-друге, норми до 

якості і сертифікації виробничих портужностей та продукції, яку виробляють 

агрохолдинги; по-третє, обмеження на обсяги виробництва у вигляді 

квотування або лімітування обсягів випуску сільськогосподарської продукції 

та продуктів її переробки; по-четверте, ліцензування зовнішньоекономічних 

операцій; по-п’яте, визначення чітких рамок адміністративної та юридичної 

відповідальності, як держави та к і агрохолдингів. 

Основними елементами нормативно-правового забезпечення діяльності 

агрохолдингів в Україні є: Конституція та Господарський кодекс України; 

закони, постанови, укази, розпорядження; інші нормативно-правові акти 

центральних та місцевих органів влади. Наразі є нагальна потреба розробки 
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спеціального закону, який визначав би правовий статус агрохолдингів в 

Україні. Власники інтегрованих об’єднань указують на потребу у низці 

законів, які регламентуватимуть діяльності агрохолдингів в сільському 

господарстві, вирішують питання з купівлею-продажем земель і 

визначатимуть правовий статус власне агрохолдинга [61, с. 98]. Крім того, 

О. Олійник зазначає, що подальший розвиток агрохолдингів залежить від 

стабільних правових норм бізнес-діяльності [207, с. 109].  

Аналіз низки наукових досліджень дає підстави стверджувати, що 

правові методи державного регулювання щодо створення та функціонування 

агрохолдингів є вкрай необхідними не лише інтегрованим структурам, а й 

їхнім сільськогосподарським контрагентам та селянам, які потерпають від 

соціально-економічної безвідповідальності агрохолдингів. Одночасно 

зауважимо, що нині холдингові структури в аграрному секторі економіки 

здійснюють свою діяльність на законних підставах, але окремі напрями їх 

діяльності потребують встановленння нормативно-правових норм.  

До адміністративних заходів регулювання діяльності агрохолдингів 

можна віднести: відстежування паритету цін на сільськогосподарську і 

промислову продукцію для своєчасного коригування порогових (граничних) 

цін ринковими методами; визначення пріоритетних напрямів дотацій і 

інвестицій; контроль за дотриманням стандартів якості та безпечності на 

сільськогосподарську продукцію і продовольство; встановлення квот, митного 

збору на імпорт або експорт сільськогосподарської продукції і продовольства 

в цілях захисту вітчизняних товаровиробників і продовольчого ринку від 

недобросовісної конкуренції; переорієнтація органів державного управління 

відповідно до формування якісно нової структури, адекватній ринковій 

економіці; розвиток функцій місцевого самоврядування [145, с. 49]. 

Підкреслюємо, що наразі надзвичайно важливим є формування 

інструментарію адміністративних методів регулювання діяльності 

агрохолдингів щодо захисту довкілля, а також детінізація бізнесу. 
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Забезпечення стійкого соціально-економічного сільського розвитку 

вимагає застосування переважно адміністративних методів регулювання 

діяльності агрохолдингів, які переважно мають бути направлені на 

демонополізацію тобто «деагрохолдигізацію». Це стосується впорядкування 

земельних відносин, законодавчого обмеження максимальних розмірів 

земельних масивів для протидії процесу латифундизації, забезпечення 

бюджетів сільських громад достатніми джерелами фінансування через 

нормативно-правове удосконалення процесу адміністрування податкових 

платежів агрохолдингових структур (територіальна прив’язка), забезпечення 

всебічної підтримки державою розвитку кооперативів та механізмів спрощення 

виходу малого й середнього аграрного виробника на зовнішні ринки 

безпосередньо через асоціації, спілки, кооперативи тощо [147, с. 188–189]. 

Кардинально протилежними адміністративним методам державного 

регулювання діяльності агрохолдингів є організаційні, яким властивий 

виключно непрямий характер впливу на об’єкт регулювання. М. Вебер у 

відомій праці «Протестантська етика і дух капіталізму» [21] довів, що 

розвиток підприємництва – проблема не стільки фінансово-економічного 

характеру, скільки налаштованості об’єкта на підприємницьку діяльність. 

Тому державне регулювання діяльності агрохолдингів, особливо в умовах 

економічної кризи, має ґрунтуватися на організаційних методах, які 

максимально направлені на моніторинго-статистичне, діалогово-

консультативне, кадрово-наукове, мотиваційне забезпечення діяльності 

аграріїв та формування соціальної відповідальності бізнес-структур. Ці засоби 

не мають заборонного характеру, але коригують відносини у процесі 

виробництва та продажу аграрної продукції [77, с. 147].  

За змістом або за аспектами впливу на інтереси та мотиви поведінки 

агрохолдингів організаційні методи слід класифікувати на морально-етичні та 

соціально-партнерські, а за способом впливу – на координаційні та 

інформаційні (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Класифікація організаційних методів  

державного регулювання діяльності агрохолдингів 

Джерело: власні дослідження 

 

Доцільність застосування організаційно-інформаційних методів 

державного регулювання обумовлена необхідністю отримувати якісно 

неоднорідні дані про природні, ринкові та позаринкові передумови існування 

аграрних відносин; їх загальноекономічні аспекти. Організаційно-

інформаційні методи передбачають систематизацію, актуалізацію інформації 

та надання її шляхом проведення брифінгів, консультацій, семінарів, які 

мають замінити традиційні засоби надання інформації [176, с. 35]. Для 

виробників сільськогосподарської продукції важливим є своєчасне отримання 

актуальної, достовірної та повної інформації про поточну ситуацію та можливі 

зміни в регуляторній політиці, ціновій кон’юнктурі внутрішнього і 

К
о
о
р
д

и
- 

н
ац

ій
н

і 

С
о
ц

іа
л
ьн

і 
 

 

Діалогово-

консультативні 

Партнерські 

Брифінги 

Статистичні спостереження 

Популяризаційні конференції 

Наукові проєкти співучасті 

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
і 

М
о
р
ал

ь
н

о
- 

ет
и

ч
н

і 

Семінари та консультації 

Підвищення кваліфікації кадрів 

Меморандум про соціально-
економічне партнерство 

Науково-кадрові 

Благодійні проєкти 

З
а 

сп
о

со
б

о
м

 в
п

л
и

в
у
 

Засоби Інструменти 

З
а 

зм
іс

то
м

  
в
п

л
и

в
у
 Мотиваційні 

Медіа- та інтернет ресурси 

Моніторинго-
статистичні 

Проєктно-програмні Програми розвитку,  

проєкти стратегій 



61 

зовнішнього ринків засобів виробництва та сільськогосподарської продукції, 

інвестиційному кліматі тощо. 

Крім того, складним є процес отримання коректних статистичних даних 

щодо діяльності агрохолдингів, у зв’язку з відсутністю ведення на державному 

рівні офіційної статистики концентрації виробництва та ресурсів у 

міжрегіональних вертикально інтегрованих структурах. Діяльність 

статистичних та фіскальних органів в Україні побудована за принципом 

відстеження економічних процесів у розрізі адміністративно-територіального 

поділу. Відтак, товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), які 

перебувають в складі агрохолдингів, статистикою віднесено до окремої групи 

обліку, а агрофірми, акціонерні товариства, холдингові компанії – до групи 

«інших» [104, с. 6]. Саме організаційні методи повинні бути спрямовані на 

унормування моніторинго-статистичного спостереження за результатами 

діяльності агрохолдингів.  

Організаційно-координаційні методи спрямовані на розвиток науково-

кадрового забезпечення аграрної сфери. А. Данкевич стверджує, що одним із 

факторів, що зумовлює успіх розвитку інтегрованих структур, є налагодження 

ефективного менеджменту виробничих процесів, складовою якого виступає 

добір, підготовка та підвищення кваліфікації персоналу [35, с. 301]. Адже 

агрохолдинги зацікавлені в активній політиці держави щодо підготовки 

висококваліфікованих кадрів і є здатними до співпраці в удосконаленні 

наукового забезпечення аграрної сфери.  

Морально-етичні методи державного регулювання діяльності 

агрохолдингів реалізуються через застосування засобів роз’яснення та 

популяризація цілей та змісту аграрної політики України, засобів морального 

заохочення співпраці суб’єктів господарювання з місцевими органами влади. 

Ці заходи мають на меті спрямувати в один вектор виробничо-фінансову та 

загальнодержавну орієнтацію агрохолдингів на забезпечення продовольчої 

безпеки й стабілізацію аграрного виробництва. 
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Соціальні методи державного регулювання передбачають формування 

механізму взаємодії держави, бізнесу в особі агрохолдингів і суспільства, які 

б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників громадського 

життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку держави і 

суспільства, заснованого на врахуванні якомога ширшого кола стейкхолдерів. 

Досягнення такої мети найефективніше може бути реалізоване в межах 

стратегії соціальної відповідальності, яка полягає в соціальній та екологічній 

орієнтації виробництва, формуванні збалансованих передумов розвитку 

сільського соціуму, участі в забезпеченні рівня добробуту сільського 

населення [172, с. 1]. Ідеологічним мотиватором щодо активізації соціальної 

відповідальності агрохолдингів мають бути саме державні структури. 

Найкращим проявом може стати укладання меморандуму між агрохолдингом 

та місцевими органами влади про співпрацю в соціальній та екологічній 

сферах розвитку регіону.  

Слід зазначити, що органи державного регулювання ще не опанували 

повною мірою методичний інструментарій організаційного методу впливу на 

розвиток та діяльність агрохолдингів, який би забезпечив, по-перше, 

створення умов для існування та розвитку кооперативно-інтеграційних систем 

і формувань типу фінансово-промислових груп, агрокомбінатів, комплексних 

оптових ринків, концернів, споживчих кооперативів, які є необхідною умовою 

для розвитку сільського господарства [176, с. 36], по-друге, наявність 

незалежних служб, які б вивчали кон’юнктуру аграрного ринку для 

прогнозування та поширення маркетингової інформації серед 

товаровиробників [98, с. 23]. 

В умовах здійснення реформаторських дій щодо розвитку сільського 

господарства в Україні абсолютизувалися фінансово-економічні методи. 

Проявилося це в ігноруванні саме організаційно-інформаційних способів 

впливу, які, не маючи економічної оболонки, все ж впливають на перебіг і 

кінцеві результати діяльності аграріїв [176, с. 35]. Економічні методи 

реалізуються у вигляді бюджетної підтримки, податкових пільг або 
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спеціальних режимів оподаткування та кредитного забезпечення. Потрібно 

зауважити, що бюджетно-податкова підтримка як один із способів державного 

регулювання є найбільш привабливим для агрохолдингових структур та 

найдорожчим для держави. За рахунок фінансування із державного бюджету 

здійснюється цілеспрямоване регулювання виробничої діяльності 

агрохолдингів, що призводить до викривлення правил конкуренції та 

отримання ними надприбутків у формі ренти [77, с. 147].  

Державна фінансова підтримка є прямою і непрямою. Субсидування і 

дотування (пряма) – безповоротні субсидії та дотації (кошти, що 

спрямовуються на фінансову допомогу підприємств, відшкодування окремих 

витрат тощо). Оподаткування (непряма) – кошти, що мали надійти до 

державного бюджету як фіскальні платежі, проте держава свідомо 

відмовилася від них на користь сільськогосподарських товаровиробників 

шляхом надання різноманітних пільг [113, с. 132]. До другої групи віднесено 

спрощену систему оподаткування. Вважаємо, що методи будь-якої прямої 

фінансової підтримки агрохолдингів мають бути зведені до мінімуму. 

Отже, трактування поняття «державне регулювання діяльності 

агрохолдингів» умовно можна поділити на нормативно-правове, системне та 

функціональне. А систему державного регулювання доцільно розкрити через 

визначення основних її елементів: суб’єктів, об’єкта, цілей, принципів, 

напрямів, методів, інструментів впливу, ресурсного забезпечення та процесів 

реалізації заходів. Державний регуляторний вплив має бути направлено на 

мінімізацію дестабілізуючого впливу агрохолдингів на економіку України й 

агросферу. Водночас регуляторні дії держави мають базуватися на 

адміністративних важелях впливу, що спрямовані на забезпечення 

продовольчої безпеки, формування рівних конкурентних умов в аграрному 

секторі, та на організаційних – які максимально направлені на моніторинго-

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

партнерське забезпечення діяльності агрохолдингів для вирішення питань 

сільського розвитку. 
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1.3. Особливості регулювання діяльності агрохолдингів в контексті 

аграрної політики України 

 

Сучасна економіка України фактично є економікою із ринками, що 

формуються. Не є виключенням і аграрний сектор. Тому всі заходи 

державного регулювання діяльності агрохолдингів, як суттєвої частини 

аграрного бізнесу, мають формуватися та упроваджуватися виключно на 

ринкових засадах та враховувати ключові пріоритети загальної стратегії 

розвитку сільського господарства та українського села. Як відомо, державне 

регулювання є доцільним тоді, коли проблемою є безпосередньо ринок із його 

функцією саморегулювання та, зокрема, у ситуації присутності монопольних 

структур на ринку. Потреба в державному регулюванні агрохолдингів в 

короткостроковій перспективі пов’язана із забезпеченням продовольчої 

безпеки, а в довгостроковій – зі стабілізацією аграрного виробництва, 

підвищенням конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та 

продуктів його переробки тощо. 

Складність проблеми змінюється внаслідок існування суперечності: 

регулювання потрібно для досягнення довгострокових цілей, а заходи, що 

впливають, як правило, відчуваються у короткостроковому періоді. Тобто 

позитивний ефект від державного регулювання проявиться тільки через 

певний час, а негативні явища фіксуються відразу. Для того, щоб посилити 

корисну складову і зменшити негативні прояви, слід чітко розуміти коротко-, 

середньо- та довгострокові цілі державного впливу на ринкові процеси 

економіки. У відповідності із цілями правильно поєднати напрями та 

інструментарій такого втручання. І, насамкінець, розробляється конкретний 

план виконання із необхідними параметрами: час проведення, грошові 

ресурси, відповідне забезпечення, виконавці, відповідальні тощо [44, с. 65–67]. 

Не дивлячись на той факт, що діяльність агрохолдингів виходить далеко 

за межі сільськогосподарського виробництва, регулювання їх діяльності 

потрібно розглядати крізь призму аграрної політики держави. Проте, 
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координація між потребами великого бізнесу та держави має здійснюватися в 

рамках ринкового середовища. 

Залежно від впливу тих чи інших факторів, в економічну теорію введено 

поняття нормативної і позитивної ролей держави. Перше визначає те, що 

держава повинна робити, щоб сприяти суспільно-економічному прогресу. 

Другий аспект характеризує те, що держава робить фактично. Як правило, між 

нормативною і позитивною ролями держави існує розрив, певною мірою 

спричинений тим, що поточний розвиток визначається політикою попередніх 

років. Це характерно і для України, тому відчувається потреба в реформах, які 

б забезпечили зближення цих ролей [134, с. 295]. Існує думка, що 

недосконалість вітчизняної правової бази, неефективний розподіл функцій 

органів державної влади у сфері регулювання діяльності інфраструктурних 

інститутів не сприяють розвитку аграрного виробництва [176, с. 22].  

Сформовані положення теорії та практики світової наукової думки 

відкривають можливість для поділу політики держави на: системну та 

несистемну; науково обґрунтовану та стихійну (хаотичну); пряму та непряму 

(опосередковану); ринкову та адміністративну; інституціональну, економічну, 

соціально або ринково орієнтовану тощо [91; 106; 127; 163; 179]. 

Залежно від ступеня реалізації державних інтересів, запропоновано 

класифікувати регуляторну політику держави щодо діяльності агрохолдингів 

на інертну та ініціативну (рис. 1.7).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Класифікація регуляторної політики держави  

щодо діяльності агрохолдингів 

Джерело: власні дослідження автора. 
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У розвитку аграрного сектора економіки України держава виконує 

нормативну роль, формуючи правове поле діяльності аграріїв. За такої форми 

регулювання метою виступає не економічне зростання держави, а власне 

процес регулювання як обов’язковий інструмент будь-якої політики 

управління. Нормативно-правова база, яка відповідає за земельну реформу в 

Україні виконує швидше інертну роль. Як результат цього маємо ситуацію з 

мораторієм на продаж земель сільськогосподарського призначення. Будь-яка 

ініціатива щодо відміни мораторію зустрічає супротив. Тому вважаємо, що 

державне регулювання щодо земельних відносин в аграрній сфері базується на 

інертній політиці впливу. 

Ефективність аграрної політики неможлива без забезпечення 

збалансованості інтересів усіх суб’єктів господарювання, в т. ч. агрохолдингів, 

визначення державних переваг щодо продовольчої безпеки країни та 

функціонування сільських територій, а також формування заходів щодо 

залучення реального інвестора в аграрний сектор. Саме в цьому полягає 

ініціативна (позитивна) роль держави. Для визначення ролі структур 

холдингового типу в єдиній стратегії розвитку сільського господарства та 

сільських територій необхідно забезпечити: упровадження інтеграційного 

процесу науки й великого аграрного бізнесу та визначення правильної системи 

мотиваційних факторів для функціонування новостворених структур; 

запровадження систем різносторонньої підтримки агрохолдингами розвитку 

сільських територій. 

Відсутність державного регулювання у напрямі збалансування бізнес-

інтересів та потреб українського села, яке охопила суцільна бідність, 

спричинена перерозподілом ресурсів у процесі аграрної реформи, обернулося 

для українського сільського господарства експансією великого капіталу, а 

ринкова економіка, деформована масовою корупційною складовою і 

домінуючою мотивацією «швидких грошей», сформувала специфічну модель 

аграрного сектору, відмітною рисою якої є її відповідна організаційна 

структура. У цій структурі виокремлюються основні типи виробників: 
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корпоративний – представниками якого є агрохолдинги, фермерський і 

господарства населення. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

аграрного виробництва залежатиме від зростання рівня продуктивності 

сектору на засадах сталості за гармонійного поєднання різних галузей 

сільського господарства і типів господарств (великих, середніх і малих), коли 

кожне із них обирає найбільш прийнятну для нього ринкову нішу [16]. 

За умови реформування земельного ринку та вирішення питання щодо 

продажу земель сільськогосподарського призначення, в аграрній сфері 

розвиватимуться життєздатні та багатопрофільні господарюючі структури. Ці 

зміни відбуватимуться у контексті державного регулювання на базі стабільної 

і передбачуваної нормативно-правової бази, прозорої системи підтримки, яка 

не викривляє ринок, а стимулює його розвиток. Відтак, підтримуючи 

ініціативну державну політику варто відмітити необхідність її упровадження 

під впливом виваженого соціально-економічного підходу, за якого державне 

регулювання діяльності агрохолдингів виконуватиме не домінуючу, а 

допоміжну роль, а саме: підсилюватиме механізми залучення інвестицій в 

аграрну сферу; стимулюватиме розвиток сільськогосподарських ринків; 

сприятиме підвищенню рівня інтеграційних процесів, спрямованих на 

соціально-економічний розвиток сільських територій тощо. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває формування інвестиційно 

привабливого інноваційного іміджу сільськогосподарських підприємств та їх 

об’єднань, що вимагає: активізації організаційного й інформаційного 

забезпечення залучення інвестицій; поліпшення організаційних, правових та 

економічних умов діяльності інвесторів; всебічного захисту законних прав 

інвесторів, у т. ч. й іноземних; ефективне функціонування інвестиційної 

діяльності в ринкових умовах [35, с. 70–71]. 

Ціль державної політики щодо залучення реального інвестора в 

аграрний сектор фактично досягнена. Проте, розвиток агрохолдингів в Україні 

на початку ХХІ ст. значною мірою супроводжувався розширенням їх сфери 

діяльності, виходячи далеко за рамки виробництва сільськогосподарської 
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продукції. Тому можна припустити, що цілі даних організаційних структур 

можуть мати полярний характер відносно аграрно політики держави. Нині має 

місце ситуація, коли декілька агрохолдингів мають вагомий вплив на розвиток 

усієї економіки. Варто відмітити, що цей вплив є не лише в площині 

економічних відносин, а й переноситься у політичну сферу. Фінансово 

незалежні та могутні інтеграційні формування виходять з-під державного 

контролю, а в деяких випадках здійснюють тиск на державні інституції для 

лобіювання своїх комерційних інтересів.  

Розвиток агрохолдингів через поєднання сільськогосподарського, 

промислового і торговельного капіталів слід розглядати як передумову 

ефективного розвитку аграрного сектора на перспективу. В той же час, досвід 

економічно розвинених країн Європи показує, що якими б ефективними не 

були перетворення організаційних форм господарювання на селі, за 

відсутності належного рівня державного регулювання практично неможливо 

досягти гармонійного розвитку агропромислової економіки та потреб 

сільської місцевості. 

Нині науковці ННЦ ІАЕ наголошують на необхідності розроблення 

стратегії розвитку селоутворюючих підприємств на противагу агрохолдингам 

[24]. Крім того, Стратегією розвитку аграрного сектору економіки на період 

до 2020 р. на державному рівні визнано господарства, що відіграють суттєву 

соціально-економічну роль для сільських громад. До них належать особисті 

селянські господарства, що орієнтовані на збільшення загального доходу, тому 

більше мотивовані до виробництва працемісткої сільськогосподарської 

продукції; суб’єкти господарювання, власники яких проживають у громаді, у 

т. ч. фермерські господарства, які використовують найману працю переважно 

односельчан. В стратегії одночасно зазначено про орієнтацію на підтримку 

розвитку кооперації із застосуванням кластерної моделі [175].  

Тобто держава у виборі пріоритетів подальшого розвитку аграрної 

сфери надає перевагу фермерському типу господарювання на принципах 

кооперації з менш привабливими показниками ефективності виробництва на 
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противагу крупнотоварному виробництву з високими показниками 

продуктивності праці, фондовіддачі та ефективності. Напрями державного 

регулювання діяльності агрохолдингів у контексті стратегії розвитку 

аграрного сектора України представлено на рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.8. Напрями та ключові завдання  

державного регулювання агрохолдингів 

Джерело: адаптовано [57]. 
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По-перше, необхідним є створення стабільно функціонуючої 

нормативно-правової системи, яка працює за міжнародними і європейськими 

стандартами. Наближення положень національних нормативно-правових актів 

щодо санітарних та фітосанітарних заходів до міжнародних стандартів. Це 

значно полегшить вітчизяним агрохолдингам процедуру відкриття доступу до 

світових ринків. На наше переконання, розвиток агрохолдингових структур 

вимагає на законодавчому рівні визначення чіткої і зрозілої для сприйняття  

уніфікованої термінології, що відображає сутність інтегрованих процесів у 

сільському господарстві України, нових науково-методологгічних розробок та 

рекомендацій у напрямі формування конкурентного середовища, у т. ч. на 

аргарному ринку.  

По-друге, украй необхідною є земельна реформа через запровадження 

повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення (зняття 

мораторію на купівлю-продаж земель), цілком правомірне підвищення 

вартості українських земель сільськогосподарського призначення, що 

призведе до об’єктивного підвищення орендної плати і, як наслідок, зростання 

доходів селян а, відповідно на цій основі, і забезпечення підвищення рівня  та 

якості життя сільського населення. Це також підкреслює той аспект, що саме 

сільська економіка виконує життєзабезпечууючу функцію на сільських 

територіях.  

Якщо ж говорити про проблеми використання земель агрохолдингами, 

то тут потрібний державний контроль за збереженням родючості ґрунтів. 

Доцільно було б запровадити обов’язкову оцінку земельних ділянок за 

об’єктивними параметрами: вміст поживних речовин (азот, фосфор, калій) у 

рухомій формі, наявність залишків хімічних речовин у ґрунтах (пестициди, 

гербіциди, фунгіциди і т. д.), ступінь еродованості тощо. Таку оцінку слід 

проводити за зміни власника чи користувача земельної ділянки, а також 1 раз 

на 5–7 років (можливо, на час однієї ротації сівозміни) за відсутності таких 

змін. У разі погіршення показників, порівняно із попередньою оцінкою, 

власник (користувач) має нести відповідальність – сплачувати штрафи до 
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бюджету або взагалі позбавляти права власності (користування) цією 

ділянкою. Такі заходи за порушення родючості ґрунтів спонукатимуть 

агрохолдинги більш дбайливо ставитися до землі, не «захоплюватися» 

надмірним застосуванням мінеральних добрив та хімічних засобів, більше 

вносити органічних добрив, дотримуватися раціональних сівозмін тощо 

[44, с. 70]. 

По-третє, фіскальний напрям, який буде направлено на побудову 

справедливої системи оподаткування. Сьогодні йдеться про податкову 

реформу, у т. ч. в аграрному секторі економіки. Спроби перевести 

агрохолдинги на загальну систему оподаткування супроводжувалися 

потужним спротивом аграрних «олігархів» із залученням потужних 

лобістських груп у парламенті, уряді та ЗМІ [147, с. 189]. Потребує 

удосконалення адміністрування оподаткування агрохолдингів – правил, що 

регулюють сплату податків та процедуру їх відшкодування. Нині діючі 

механізми адміністрування оподаткування не забезпечують надходження 

грошових коштів до сільських громад, а відтак формування їх належної 

бюджетної платформи. 

По-четверте, сільський розвиток – відродження українського села. 

Погоджуємося з думкою А. Данкевича, який пропонує законодавчо закріпити 

можливість відрахування 1 % від валового виробництва продукції 

переробними підприємствами, які в переважній більшості є засновниками 

агрохолдингів, на розвиток соціальної інфраструктури сільських територій 

[35, с. 70–71]. Наразі є нагальна необхідність запровадження політики 

соціальної відповідальності агрохолдингів, яка включатиме зокрема і 

сприяння у розбудові інфраструктури українського села. Саме організаційну 

підтримку цього процесу має забезпечити держава. 

По-п’яте, це – аграрна наука, освіта, інновації та дорадчі послуги. В 

Україні відсутня дієва система трансферу інновацій, розповсюдження 

сучасних технологій виробництва і переробки сільськогосподарської 

продукції та методів і способів організації й менеджменту в аграрному 
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підприємництві [57, с. 73]. Держава повинна сприяти науково-технічному 

співробітництву в аграрній науці та заохочувати створення спільних 

дослідницьких програм із агрохолдинговоми структурами для упровадження 

результатів наукових досліджень безпосередньо у виробництво.  

По-шосте, захист довкілля та управління природними ресурсами, 

зокрема розвиток органічного сільськогосподарського виробництва та ринку 

повинен бути складовою регуляторної системи держави. Розвивати 

органічний ринок в Україні наразі готові лише конкурентоздатні підприємтва. 

Окремі агрохолдинги підвищують рівень компетенції та покращують імідж 

органічного сектору України, наприклад Сварог Вест Груп.  

Розвиток органічного виробництва сприятиме розв’язанню проблем 

екологізації, питань безробіття сільського населення та підвищення їх ділової 

активності. Враховуючи зростаючий попит на органічну продукцію як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, державне регулювання діяльності 

агрохолдингів має стимулювати виробників органічних харчових продуктів до 

розширення їх асортименту, що автоматично відображатиметься на 

збільшенні доданої вартості. Поодинці малим агровиробникам не вирішити 

проблеми сертифікації, зберігання, транспортування органічної продукції, їм 

слід об’єднуватися з агрохолдингами, а держава має відпрацювати механізм їх 

взаємодії. 

В питаннях формування механізму державного регулювання, 

насамперед, мова повинна йти про створення необхідних умов для 

забезпечення продовольчої безпеки через стимулювання вітчизняного 

виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема продукції 

тваринництва. Наразі для України питання квотування в сільському 

господарстві не стоїть, так як ми маємо за мету збільшити обсяги виробництва 

цієї галузі. Перед державою питання забезпечення продовольчої безпеки за 

рахунок власного виробництва є завжди актуальним [176, с. 51, 64].  

Система індикаторів оцінки стану продовольчої безпеки включає такі 

показники як: рівень споживання населенням харчових продуктів; економічна 
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доступність харчових продуктів; фізична доступність харчових продуктів; 

стійкість продовольчого ринку; ступінь незалежності продовольчого ринку; 

безпечність і якість харчових продуктів; рівень розвитку аграрного сектору; 

природно-ресурсний потенціал і ефективність його використання. 

Наші дослідження базувалися на аналізі показника рівня споживання 

населенням харчових продуктів, який показав позитивні тенденції в процесі 

забезпечення продовольчої безпеки країни (Додаток В). Водночас відзначимо, 

що в країні фактичне споживання не відповідає науково-обґрунтованим 

нормам. Це особливо стосується м’ясо-молочної продукції, фруктів, ягід, 

винограду. Їх споживання лише частково компенсується переїданням хлібом, 

картоплею та овочами.  

Вирішення завдань продовольчої безпеки пропонується забезпечувати 

переважно через економічні інструменти регулювання: відповідну податкову 

політику; пільгове кредитування сільськогосподарських товаровиробників; 

використання механізмів цінового регулювання (заставні ціни, вартість 

підтримки, спеціальні ціни на дефіцитну продукцію тощо); державні дотації 

на виробництво продукції, яка необхідна для забезпечення раціональних норм 

харчування населення (здебільшого тваринницької) [147, с. 188]. В цьому 

контексті доцільно підкреслити, що не всі форми економічної підтримки, які є 

ефективними при стимулюванні аграрного бізнесу в цілому, можуть 

упроваджуватися для регулювання діяльності агрохолдингів. На нашу думку, 

підтримка агрохолдингів шляхом дотації до обсягів виробництва викривляють 

ринок та унеможливлюють здорову конкуренцію на ньому, тому їх доцільно 

звести до мінімуму. Натомість продовольчу безпеку необхідно забезпечувати 

через регулювання імпортних операцій, просування експорту та розширення 

внутрішнього ринку для вітчизняних виробників. 

За твердженням М. Портера, наявність конкурентів не тільки не 

послаблює, а й ще більше посилює конкурентні переваги підприємства. 

Завдяки конкурентам підприємство може досягти важливих, зі стратегічної 

точки зору, результатів – конкурентні переваги підприємства стають більш 
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стійкими, а структура галузі значно покращується. Конкуренти дуже вигідні з 

точки зору стратегії розвитку бізнесу. Стратегічні вимоги від їх присутності 

поділяються на чотири категорії: посилення конкурентних переваг, 

поліпшення структури галузі, допомога в розвитку ринку та його захист від 

вторгнення нових конкурентів [156, с. 292–293]. В умовах України це надасть 

можливість захистити національного виробника та споживача від 

несправедливої конкуренції імпортної продукції. 

За здійснення державного регулювання агропромислового виробництва 

в Україні ідеалізувалися фінансово-економічні методи підтримки аграріїв. 

Досвід показує, що розроблений механізм державної підтримки створював 

зручніші умови для функціонування і розвитку корпоративного агробізнесу в 

сільському господарстві, ніж малого і середнього фермерського бізнесу. Уміло 

використовуючи податкові пільги та бюджетні дотації, передбачені 

вітчизняним законодавством для сільського господарства, агрохолдинги 

постійно нарощували свої потужності, збільшували виробництво та 

формували механізм впливу на уповноважені державні органи, здобуваючи 

економічну незалежність.  

З цього приводу існують кардинально різні наукові погляди. Зокрема 

О. Бородіна зазначає, що в результаті необ’єктивної державної політики щодо 

розвитку корпоративного та приватного сектора сільського господарства, 

структура сільськогосподарського виробництва деформована на користь 

експортоорієнтованої рослинницької продукції, а створене державою 

інституціональне середовище не спонукає виробників до упровадження 

правил належної сільськогосподарської практики. Окрім того, більшість видів 

надприбутків (рент і квазірент), які привласнюються агрохолдингами, мають 

бути вилучені і спрямовані на задоволення суспільних інтересів, формування 

рівних конкурентних умов в агросекторі та вирішення завдань сільського 

розвитку [16]. Іншої думки А. Данкевич, який зазначає, що агрохолдинги слід 

розглядати як передумову ефективного розвитку економіки сільського 
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господарства в найближчому майбутньому, створення нових робочих місць та 

розв’язання соціальних проблем сільських територій [35, с. 67].  

Процес створення та розвитку агрохолдингових формувань слід 

розглядати також через призму їх впливу на соціальний розвиток сільських 

територій, майнових прав селян, збереження та підвищення родючості земель, 

екологічну безпеку тощо [36, с. 9]. У цьому зв’язку відомий вітчизняний 

економіст-аграрник В. Юрчишин зазначає: «…продовжує хронічно 

залишатися поза увагою держави, суспільства і певною мірою також аграрної 

науки, передусім її економічної гілки, найжахливіше за всю історію України: 

прискорена втрата нею своєї першооснови – селянства та його соціально-

виробничо-життєвого осередку – сільських поселень. Це являє собою 

абсолютно нове, ніколи не бачене не тільки в нас, а й у світі суспільне явище» 

[208, с. 111]. 

Становлення якісних економічних і соціальних інститутів у сільській 

місцевості можливе за об’єднання зусиль та спільної участі у цьому процесі 

держави, аграрного бізнесу, науки і сільського населення. Задоволення 

інтересів і розвиток ініціативи селян вигідні бізнесу, а їх ігнорування 

перешкоджатиме збалансованому сільському розвитку, вилученню 

надприбутків та досягненню як продовольчого самозабезпечення країни, так і 

реалізації загальноекономічних цілей, пов’язаних з виробництвом та 

експортом продукції [16]. 

Державне регулювання передбачає створення функціонального 

взаємозв’язку органів влади як державного рівня, так і місцевого з 

товаровиробниками аграрного сектору, представниками якого і є 

агрохолдинги. Цей взаємозв’язок будується на використанні методів, засобів, 

інструментів впливу на діяльність агрохолдингів для гармонійного розвитку 

агробізнесу та сільських територій. Запропонована контекстна модель 

державного регулювання діяльності агрохолдингів передбачає такі складові 

(рис. 1.9): 
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Рис. 1.9. Контекстна модель ініціативного державного регулювання 

діяльності агрохолдингів в Україні 
Джерело: власні дослідження. 

 

Представлена контекстна модель державного регулювання діяльності 

агрохолдингів дозволяє ширше охарактеризувати методологічні засади 

державного регулювання, вказує на функціональне призначення системи та 

передбачає наявність: 

1) вхідної інформації, яка використовується або перетворюється для 

одержання поставленого результату (виходу) – показники діяльності 

агрохолдингів, рівень продовольчої безпеки країни, рівень соціально-

економічного розвитку села тощо; 

2) правил, стратегій, процедур або стандартів – нормативно-правова база, 

яка включає акти, постанови, закони, накази щодо розвитку 

організаційно-правових форм господарювання, регулювання земельних 

відносин, підтримки сільськогосподарських товаровиробників тощо; 

3) ресурсів (суб’єкти) – представлені двома рівнями, а саме – державні 

органи та місцеві органи самоврядування; 
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4) кінцевого результату, а саме створення умов для виробництва 

високоякісної і конкурентоспроможної аграрної продукції та 

гармонійний розвиток сільських громад й агробізнесу.  

Отже, для зміцнення конкурентних переваг аграрної сфери України та 

усунення недоліків процесу виробництва сільськогосподарської продукції, 

необхідний конструктивний підхід в державному регулюванні діяльності 

агрохолдингів. Передусім йдеться про розробку стратегії розвитку сільського 

господарства, а саме – погодження функціонування агрохолдингів зі 

стратегією зрівноваженого розвитку сільських територій.  

З урахуванням того, що великий агробізнес зайняв уже певну нішу в 

аграрному виробництві України, державне регулювання має зважати на 

відповідність уже сформованої ними спеціалізації та проводити регулятивні 

дії щодо подальшої діяльності агрохолдингів у таких напрямах: правовому, 

земельному, фіскальному, соціальному, науковому та екологічному.  

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

У першому розділі дисертаційної роботи висвітлено теоретико-

методичні засади державного регулювання діяльності агрохолдингів, зокрема: 

удосконалено зміст поняття «агрохолдинг»; систематизовано чинники 

створення агрохолдингів; досліджено концептуальні основи та виокремлено 

ключові завдання державного регулювання діяльності агрохолдингів в рамках 

стратегії розвитку аграрного сектору; розроблено методичний підхід щодо 

організаційного інструментарію державного регулювання діяльності 

агрохолдингів. Ключові положення, що оцінюють науковий доробок, зведено 

до наступних положень: 

1. Теоретично обгрунтовано, що історично так склалося, що Україна 

позиціонує себе країною з високим аграрним потенціалом. за таких умов 

домінуючу роль у розвитку країни повинен відігравати аграрний бізнес. Нині 
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холдингові структури в аграрному секторі економіки здійснюють свою 

діяльність на законних підставах, але окремі напрями їх діяльності потребують 

державного регулювання щодо їх функціонування та є вкрай необхідними не 

лише інтегрованим структурам, а і їхнім сільськогосподарським контрагентам 

та селянам, які потерпають від соціально-економічної безвідповідальності 

агрохолдингів.  

2. Агрохолдинг запропоновано розглядати як сукупність акцій 

(капіталів) материнської й контрольованих нею дочірніх компаній, об’єднаних 

в єдину організаційну структуру з відповідними цілями, місіями, економічна 

діяльність яких орієнтована на отримання прибутку і ренти, шляхом 

використання великих земельних площ з метою виробництва, переробки, 

транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської чи виробленої 

з неї продукції, а матеріальні (фінансові, технічні, ресурсні та ін.) фактори 

знаходяться у тісному взаємодії з соціальними.  

3. Акцентовано, що формування агрохолдингів пов’язане із дією 

чинників, які умовно розділено на формальні – мезорівня, тобто ті, які 

частково пов’язані з політикою держави, макрорівня, що пов’язані зі 

світовими тенденціями; та неформальні (партикулярні) – ті, які пов’язані з 

діяльністю самого підприємства.  

4. Залежно від ступеня реалізації державних інтересів запропоновано 

класифікувати регуляторну політику держави щодо діяльності агрохолдингів 

на 1) інертну – формування правового поля діяльності аграріїв, у вигляді 

нормативно-правових актів; 2) ініціативну – упроваджується під впливом 

виваженого соціально-економічного підходу, в якому державне регулювання 

діяльності агрохолдингів виконує не головну, а допоміжну роль, а саме: 

підсилює механізми активізації товарно-фінансового обігу для залучення 

інвестицій в аграрну сферу, розвитку її ринків, зокрема 

сільськогосподарських, підвищення рівня інтеграційних процесів 

спрямованих на соціально-економічний розвиток сільських територій. 
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5. Підходи до трактування поняття «державне регулювання» умовно 

поділено на нормативно-правовий, системний та функціональний. А систему 

державного регулювання розкрити через визначення основних її елементів: 

суб’єктів, об’єкта, цілей, принципів, напрямів, методів, інструментів впливу, 

ресурсного забезпечення та процесів реалізації заходів.  

6. Досліджено концептуальні основи державного регулювання 

діяльності агрохолдингів в рамках стратегії розвитку аграрного сектору та 

виокремлено напрями регуляторних дій держави, а саме: правовий, земельний, 

фінансовий, соціальний та екологічний. 

7. Теоретично обґрунтовано, що державне регулювання діяльності 

агрохолдингів, перш за все, має ґрунтуватися на адміністративних важелях 

впливу, що спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки, формування 

рівних конкурентних умов в агросекторі та на організаційних – які 

максимально направлені на моніторинго-статистичне, діалового-

консультативне, науково-кадрове, мотиваційне та партнерське забезпечення 

діяльності агрохолдингів для вирішення питань сільського розвитку. За 

змістом або за аспектами впливу на інтереси та мотиви поведінки 

агрохолдингів організаційні методи державного регулювання класифіковані 

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

координаційні та інформаційні. 

8. Розроблено методичний підхід до побудови контекстної моделі 

державного регулювання діяльності агрохолдингів, яка демонструє, що 

функціональний взаємозв’язок державного й місцевого рівня з 

агрохолдингами грунтується на застосуванні арсеналу можливих форм, 

методів, засобів, інструментів впливу на виробниці процеси агрохолдингів з 

метою забезпечення продовольчої безпеки, формування рівних конкурентних 

умов в агросекторі та вирішення питань сільського розвитку. 

 

Основні наукові результати першого розділу опубліковані у працях 

автора: [77; 78; 80; 82; 84; 85]. 
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В розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [1; 2; 6; 7; 9; 11; 15; 16; 18; 21; 24–27; 

30–31; 33–35; 36; 44; 46; 55; 57; 60–61; 63; 87; 89; 91; 98–99; 104; 106; 108–

109;112–113; 125; 127; 129; 134–136; 138; 139; 142; 144; 145; 147; 148; 154–156; 

158; 159; 162 ;163; 167; 172;175–177; 179; 182; 189;192; 195; 197–198; 200; 202–

205; 207; 208]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ  

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Вплив держави на формування землекористувань  

агрохолдингів в Україні 

 

Історичний досвід та практика підтверджують, що, поряд з капіталом, 

працею і менеджментом земельні ресурси були і залишаються одними із 

визначальних чинників створення та ведення аграрного бізнесу. В той час, 

поки діє припис закону щодо мораторію на землю та вирішуються питання із 

запровадженням ринку сільськогосподарських земель набирають обертів 

процеси створення агрохолдингів та формування ними «земельних банків». 

Процес створення вертикально-інтегрованих структур в аграрному секторі 

України нерозривно пов’язаний із перерозподілом земельних угідь через 

систему приватизаційних операцій та реалізацію орендних відносин. Останні 

ж, в свою чергу, напряму залежать від державної політики щодо створення 

конкретних інституційних та правових умов для ефективного функціонування.  

В умовах сьогодення питання впливу агрохолдингів на консолідацію 

земель займають лідируючі позиції в дослідженнях науковців та публікаціях 

експертів-аграріїв. У процесі їх систематизації виділено п’ять ключових етапів 

розвитку агрохолдингів в Україні. Характеризуючи ці етапи, можна 

виокремити характерні риси державного регулювання діяльності 

агрохолдингових структур (рис. 2.1). 

Перший етап – становлення агрохолдингів в Україні розпочався з 

2000 р., внаслідок притоку капіталу з офшорних зон та формування земельних 

ресурсів майбутніх агрохолдингових структур напівлегальним способом. 



82 

 

Рис. 2.1. Етапи формування землекористувань агрохолдингів України 

Джерело: власні дослідження. 

 

На цьому етапі державне регулювання діяльності агрохолдингів 

обмежилося заборонними методами, зокрема запровадженням мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, який діє до 31 грудня 

2019 р. [68]. Найбільш поширеними способами ухилення від мораторію були: 

укладання попереднього договору купівлі-продажу за умови, що він повністю 

вступить в силу після закінчення мораторію; оформлення довіреності з правом 

розпорядження землею; укладання договору оренди з першочерговим правом 

викупу [36, с. 10]. 

П’ятий етап – з 2017 р. – сьогодення

Концентрація бізнес проєктів не на ринку 
с.г. земель, а у сферах, що підвищують 

рейтинг агрохолдингів на аграрному ринку

Діалового-інформаційне узгодження 
функціонування агрохолдингів 

із стратегією розвитку сільських територій

Четвертий етап – 2014–2016 рр.

Уповільненням темпів концентрації земель 
та зменшення земельних банків

Врегулювання розміру орендної плати за 
земельні ділянки до економічно 

обґрунтованих норм

Третій етап – 2008–2013 рр.

Темпи нарощування агрохолдингами  
земельних банків досягли максимуму

Державна підтримка у вигляді дотацій 
сільськогосподарським підприємствам, які 

входять до складу агрохолдингів

Другий етап – 2005–2007 рр.

Укрупнення агрохолдингів через швидке 
накопичення ресурсів і виведення із 

бізнесу менших за розмірами підприємств

Стимулювання розвитку інших форм 
господарювання

Перший етап 2000–2004 рр.

Приток капіталу з офшорних зон для 
концентрації формування земельних 

ресурсів майбутніми агрохолдинговими 
структурами

Запровадження мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського 

призначення
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Другий етап (2005–2007 рр.) – проявляються прагнення до укрупнення 

земельних банків. Ці тенденції входять в контекст типових причин створення 

великого аграрного бізнесу того часу, метою якого в основному було швидке 

накопичення ресурсів і виведення із бізнесу менших за розмірами 

підприємств. Кінцевим результатом цих дій був вихід з бізнесу власників 

агрохолдингів шляхом вигідного продажу цих активів. Перші компанії були 

продані досить успішно, однак криза 2008 р. змінила плани інвесторів [122].  

Позитивно на діяльність агрохолдингів впливає і орендна плата за 

сільськогосподарські землі в Україні. Її низький рівень в Україні дає 

можливість підприємствам, що її орендують, мати порівняно низьку 

собівартість аграрної продукції. Тому державі не має потреби підтримувати 

агрохолдинові структури. Державне регулювання аграрної сфери мало б бути 

направлене на стимулювання розвитку інших форм господарювання, зокрема 

приватно-сімейного та кооперативного типу. 

Третій етап (2008–2013 рр.) – продаж компаній призупинився, а темпи 

нарощування агрохолдингами свого земельного банку досягли максимуму. 

Середньорічний приріст землі під контролем агрохолдингів досягав більше 

30 % у рік. Характерною рисою цього періоду є те, що найбільші компанії 

почали розміщувати акції на світових фондових біржах [28, с. 36].  

Збільшення кількості агрохолдингів в цей період обумовлено тим, що 

сільськогосподарські підприємства були основними споживачами державної 

підтримки у вигляді дотацій і субсидій. У 2008 р. коштів державної підтримки 

за рахунок бюджетних дотацій і податку на додану вартість виплачено в сумі 

5, 75 млрд грн, у 2009 р. (рік фінансової кризи) – 3,28 млрд грн. При цьому, як 

зазначають деякі дослідники, приблизно 10 % аграрних підприємств отримали 

80 % цих платежів [149, с. 209]. 

Четвертий етап (2014–2016 рр.) – характеризується в цілому 

уповільненням темпів накопичення земель, а у великих аграрних структур 

навіть спостерігається скорочення земельного банку. Крім того, зменшуються 

обсяги залучених інвестицій ззовні та консолідуються ринки. Держава 
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реалізувала заходи, спрямовані на врегулювання розміру орендної плати за 

земельні ділянки до економічно обґрунтованих норм.  

У відповідності із внесеними змінами до Податкового кодексу України 

в грудні 2014 р. [153] річна сума платежу орендної плати за земельні ділянки 

не може бути меншою ніж 3 % та не може перевищувати 12 % нормативної 

грошової оцінки землі. Єдиним законодавчо встановленим винятком (зміни до 

ПКУ від червня 2015 р.) є випадок продажу права оренди на конкурсі, коли 

розмір орендної плати може перевищувати законодавчо встановлене 

обмеження у розмірі 12 %. На жаль, цією нормою агрохолдинги не 

користуються, так як договори оренди земельних паїв у населення 

заключаються без конкурсних засад. Крім того, проведено індексацію вартості 

землі, що привело до збільшення нормативної грошової оцінки земель. Увесь 

комплекс наведених регуляторних дій держави означає значне збільшення 

розміру орендної плати за землі, що частково слугувало одним із бар’єрів до 

концентрації земельних ресурсів в одних руках. 

П’ятий етап (з 2017 р. – дотепер) – формування нових методів 

управління для підвищення ефективності використання земель. Для реалізації 

потенційних конкурентних переваг агрохолдингів державне регулювання їх 

діяльності має реалізуватися через діалогово-інформаційне узгодження 

діяльності агрохолдингів із стратегією зрівноваженого розвитку сільських 

територій у контексті реформи децентралізації та створення ОТГ. На цьому 

етапі агрохолдинги мають зосередити свої бізнес-проєкти не на ринку 

сільськогосподарських земель, а в соціальній сфері, сфері охорони довкілля, 

співпраці з регіонами та благодійності, підвищуючи цим свій рейтинг серед 

сільського населення. 

З офіційних статистичних джерел визначити повний перелік 

агрохолдингів та розмір їх активів досить проблематично. Адже на практиці 

трапляються випадки зарахування структурно великих підприємств до 

агрохолдингів, які за правових характером не є холдингами, тобто по суті не 

відповідають їх змісту. А часом, навпаки, в процесі об’єднання великотоварні 



85 

аграрні підприємства створюються й здійснюють свою діяльність як 

товариства з обмеженою відповідальністю й не задекларовують власного 

бізнесу у формі холдингу. 

Інформаційно-статистичні дані, які використовується у нашому 

дослідженні, збиралися частково з офіційних даних Державної служби 

статистики України та відкритих джерел – засобів масової інформації, в т. ч. з 

офіційних сайтів агрохолдингів. Тому ця інформація є фрагментарною і 

дозволяє виявити лише основні тенденції функціонування відносно нових 

структурно-організаційних форм ведення агробізнесу в Україні.  

В останні роки в Україні спостерігається тенденція до збільшення 

кількості агрохолдингів. Так, якщо у 2007 р. було відомо про існування 

18 агрохолдингів (що мали землі у користуванні загальною площею 1,7 млн га, 

із середньою площею земель в одному холдингу 94 тис. га), то у 2009 р. 

кількість агрохолдингів збільшилась до 33 (із загальною площею земель у 

користуванні 4,0 млн га та середньою площею земель в одному холдингу 

121 тис. га). У 2010 р. в Україні налічувалося понад 50 агрохолдингів, які 

орендували більше ніж по 30 тис. га ріллі. У сукупності вони контролювали 

близько 6 млн га або майже 18,5 % площі ріллі в Україні, в т. ч. понад 30 % 

ріллі сільськогосподарських підприємств. Найбільше їх працювало в 

Полтавській, Черкаській та Київській областях [149, с. 211].  

Подібні тенденції спостерігалися і в наступні періоди. Особливість 

утворення земельних банків агрохолдингами передбачає концентрацію земель 

на значних територіях у власності одного суб’єкта господарювання, який 

нівелює можливість орендодавцем вибору вигідніших умов оренди земельних 

паїв. Консолідація землекористування, за створення агрохолдингів, 

призводить до перетворення сільськогосподарських підприємств як 

самостійних суб’єктів аграрного ринку на залежні асоційовані структури, 

через що і створюються передумови монополізму на регіональному рівні. 

У 2013 р. нараховувалося 49,8 тис. сільськогосподарських підприємств, 

Станом на 2016 р. кількість підприємств зменшилась до 47,7 тис. од., а 
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кількість агрохолдингів при цьому продовжує зростати. На відміну від інших 

організаційно-правових форм господарювання в галузі, кількість 

агрохолдингів залишається незначною та, на перший погляд, проблеми 

монополізму не існує. Проте загроза формуванню конкурентного аграрного 

середовища проявляється не так в їх кількості, як у сукупному земельному 

банку, що вони формують (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Розміри земельних активів агрохолдингів в Україні, 2013–2017 рр. 

Показник 
Рік 

2017 р. до 

2013 р. 

2013 2014 2015 2016 2017  + / - % 

Земельний банк 

агрохолдингів, тис. га 
4526,0 6586 6347,5 6424,1 6250,0 1724,0 138,1 

Кількість підприємств 96 99 97 100 111 15,0 115,6 

Середня площа 

агрохолдингу, тис. га 
47,15 66,53 65,44 64,24 56,31 9,2 119,4 

Найбільший за розміром 

агрохолдинг, тис. га  
670 670 654 654 605 -65,0 90,3 

Джерело: власні розрахунки на основі офіційних сайтів агрохолдингів. 

 

Відтак, протягом 2013–2017 рр. загальний обсяг орендованих земель 

холдингів збільшився на 1,724 тис. га, а середня площа орендованих земель 

зросла на 15,0 тис. га або 19,4 % і становила у 2017 р. 56,31 тис. га. Проте з 

2014 р. тенденції до збільшення земельних активів агрохолдингів не 

спостерігаються. 

Зазначимо, що земельний банк агрохолдингів на початок 2015 р. 

зменшився у порівнянні з попереднім роком через виключення з розрахунків 

сільськогосподарських земель Криму. За оцінками експертів через анексію АР 

Крим загальний земельний банк холдингів скоротився щонайменше на 

125 тис. га [123]. В цілому внаслідок фінансових труднощів та втрати частини 

активів на окупованих територіях на початок 2015 р. площа орендованих угідь 

агрохолдингів скоротилась на 238,5 тис. га, а за окремими підрахунками ця 

цифра досягає 400 тис. га [67].  
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Отже, найбільшими агрохолдингами України, виходячи з критерію 

кількості землі в обробітку, є такі, що використовують близько 650 тис. га. 

Українські агрохолдинги часто порівнюють з латифундистами та 

звинувачують в гігантоманії (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Частка земельних ресурсів арохолдингів в Україні 

Джерело: власні дослідження на основі офіційних даних агрохолдингів та ДСТУ [171]. 
 

У 2017 р. агрохолдинги України контролювали сукупно приблизно 

6,25 млн га сільськогосподарських угідь, або 15,1 % від загальної площі 

сільськогосподарських земель в Україні. Починаючи з 2013 р. цей показник 

зріс на третину з 10,9 % до 15,1 %. В цілому земельний банк агрохолдингів 

України становить третину всіх с.г. угідь сільськогосподарських підприємств. 

Протягом 2013–2017 рр. частка земель холдингових структур від угідь 

сільськогосподарських підприємств зросла в межах 22,1–31,3 %. 

У географічному відношенні найбільш розосередженими є 

6 агрохолдингів зі 100 досліджуваних (6 %), підприємства якого розташовані 
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у 10 і більше областях, а саме «UkrLаndFаrmіng PLC» – у 22 областях, 

«Украгропром» – у 17, «Агропросперіс NCH» – у 13, «Нібулон» – у 12, 

«Кернел Груп» – у 11 та «Біоленд» – у 10 областях, а 45 агрохолдингів (45 %) 

здійснюють свою виробничу діяльність в межах однієї області (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Присутність агрохолдингів у регіонах України, 2017 р. 

Джерело: власні розрахунки (додаток Г). 
 

Дослідження довели, що найбільшою є присутність філій агрохолдингів 

у Вінницькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, 

Харківській, Житомирській та Чернігівській областях. Найменш поширені 

холдинги у Луганській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а в 

Закарпатській області взагалі відсутня діяльність агрохолдингів (рис. 2.4). 

Відтак, найбільші за розміром землекористувань агрохолдинги (200–

600 тис. га) здійснюють виробничу діяльність у найпридатніших для 

сільського господарства областях – Вінницькій, Полтавській, Сумській, 

Тернопільській, Харківській та Хмельницькій. Агрохолдинги із земельним 

банком від 100–200 тис га – у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, 

Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. 
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у межах 0–7                     у межах 7–15                        у межах 15–23 

Рис. 2.4. Територіальний розподіл агрохолдингів в Україні, 2017 р. 

Джерело: власні розрахунки (додаток Г). 

 

Результати проведеного дослідження свідчать, що протягом 2013–

2017 рр. темпи нарощування агрохолдингами земельних активів призупинено, 

а в окремих випадках обсяг орендованих земельних ресурсів зменшено. 

Найактивнішими учасниками процесу консолідації земель нині є середні 

агрохолдинги з розміром земельних масивів в межах 20–40 тис. га. Протягом 

2013–2017 рр. ТОП-10 лідерів на ринку оренди землі сільськогосподарського 

призначення була майже незмінною, підтверджуючи той факт, що великі 

агрохолдинги в переважній більшості зосереджуються на утриманні контролю 

над своїми землями та підвищенні ефективності їх використання (табл. 2. 2). 

Протягом 2013–2017 рр. 12 агрохолдингів орендували від 120 і 

більше тис. га земель. Поряд з тим, функціонували й агрохолдинги з 

орендованими землями 8–15 тис. га. Підкреслимо, що в результаті 

концентрації земельних ресурсів в однієї юридичної особи виникає загроза 

монополізму на ринку оренди земель, а питання недобросовісної конкуренції 

спостерігається у всіх сферах, де присутні агрохолдинги. 
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Таблиця 2.2 

Найбільші агрохолдинги України  

за площею користування, 2013–2017 рр. 

Назва 

Рік 

2017 р. до 

2013 р.,  

тис. га 

2013 2014 2015 2016 2017 

ти
с.

 г
а 

№
 п

/п
 

ти
с.

 г
а 

№
 п

/п
 

ти
с.

  
га

 

№
 п

/п
 

ти
с.

  
га

 

№
 п

/п
 

ти
с.

  
га

 

№
п

/п
 

UkrLаndFаrmіngРLC 670 1 670 1 654 1 654 1 605 1 -65 

Кернел Груп 405 2 405 2 390 3 385 3 602 2 197 

АгропросперісNCH 400 3 400 3 430 2 430 2 430 3 30 

Миронівський 

хлібопродукт 315 4 320 4 360 4 370 4 370 4 55 

Мрія Агрохолдинг 295 5 320 5 180 7 185 7 185 6 -110 

Українські аграрні 

інвестиції 260 6 261 6 261 5 220 8 У складі Кернел Груп 

Астарта-Київ 245 7 245 7 245 6 250 5 250 5 5 

HаrvEаst 204 8 197 8 97 17 97 16 97 14 107 

Агротон 160 9 151 9 108 13 151 8 151 7 -9 

Sіntаl Аgrіculture  150 10 150 10 150 8 82,6 18 82,6 16 67,4 

Індустріальна молочна 

компанія 139 11 137 11 137 9 137 9 137 8 -2 

АgroGenerаtіon і 

Hаrmelіа 120 12 120 13 120 12 120 12 120 11 0 

Приват-АгроХолдинг 120 12 116 14 100 16 100 14 100 13 -20 

Украгропром 108 14 107 15 107 14 107 13 107 12 -1 

Агрейн 100 15 130 12 130 10 127 10 127 9 27 

Лотуре-Агро 100 15 82 19 82 20 банкрут 

Укрпромінвест-Агро  

(в т.ч. ПК Поділля) 96 17 96 17 122 11 122 11 122 10 26 

ТАКО 95 18 105 16 105 15 банкрут 

Укрзернопром агро 94 19 активи викуплені KSG Аgro та Агротрейд 

KSG Аgro 91,4 20 94 18 33 47 33 49 33 48 -58,4 

ВВ Агро 85 21 62 25 62 24 відсутні дані 

Нібулон 79 22 81 20 82,5 19 82,5 19 82,5 17 3,5 

Сварог Вест Груп 78 23 80 21 80 21 80 20 80 18 2 

Glencore 70 24 70 23 70 23 70 23 70 21 0 

Агрокультура 65 25 69 24 в складі МХП 

Джерело: власні дослідження за даними офіційних сайтів компаній. 

 

Незмінним лідером за кількістю орендованих угідь є 

«UkrLаndFаrmіngРLC», який у 2013 р. уклав одну із найбільших угод в історії 

українського агробізнесу, збільшивши площу земельного масиву у 2016 р. з 

574 тис. га до 670 тис. га за рахунок придбання українських активів 

агрохолдингу Vаlіnor та низки інших агропідприємств. Група «Кернел» в 

2017 р. закінчила процедуру покупки холдингу «Українські аграрні інвестиції», 
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наростивши земельні активи до 602 тис. га і стала прямим конкурентом 

«UkrLаndFаrmіngРLC» за обсягом контрольованих земельних масивів. 

Стабільно лідируючу позицію в рейтингу займає «Миронівський 

хлібопродукт», який протягом 2013–2017 рр. наростив земельний банк на 

55 тис. га завдяки збільшенню площ орендованих сільськогосподарських угідь 

на території України та обміну своїх активів «Воронеж Агро Холдинг» у РФ 

(40 тис. га землі і елеватори на 150 тис. т) на активи ТОВ «Агрокультура» в 

Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях України (60 тис. га 

земель і елеватори на 90 тис. т). 

Для порівняння зазначимо, що помилки в управлінській стратегії 

агрохолдингу «Мрія» спровокували влітку 2014 р. технічний дефолт, який 

призвів до скорочення земельного банку на 110,0 тис. га та зниження його 

рейтингу на 2 позиції до 6 місця. Одночасно низка агрохолдингів втратили свої 

активи через фінансову нестабільність в країні, військовий конфлікт на сході 

України та анексію АР Крим. Так, «HаrvEаst» зменшив площі угідь на 

107 тис. га через втрату контролю над частиною земель Донеччини та передачі 

23 тис. га в Запорізькій та Черкаській областях агрохолдингу «Genero Group», 

що знизило його рейтинг з 8 позиції в 2013 р. до 14 – в 2017 р.; «Sіntаl 

Аgrіculture» – втратив 67,4 тис. га в наслідок банкрутства головної компанії 

холдинга – «Сінтал Д», що опустило його в рейтингу з 10 до 18 позиції 

відповідно; «KSG Аgro» зменшив земельний банк до 33 тис. га, в процесі 

реструктуризації кредитів, взятих в Укрсоцбанку та через неможливість 

контролювати землі компанії, розташовані в АР Крим, загальна кількість яких 

становить 28 тис. га.  

Концентрація земель в межах однієї структури вважається негативною 

ознакою, оскільки сворює умови для монополізації ринку земель або прямо, 

або опосередковано. Прямий вплив на ситуацію спричиняють безпосередньо 

створені холдингами агропромислові компанії (через механізм оренди), 

опосередкований – через контроль придбаних підприємств (контрольний 

пакет акцій, часток в уставі товариства) (механізм суборенди) [128, с. 297]. 
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Маючи фінансові ресурси, агрохолдинги забезпечують вищу орендну 

плату власникам земель, тим самим відбирають земельні дідянки у 

неефективних аграрних підприємств та виштовхують їх з аграрного бізнесу. 

Даний факт, на нашу думку, є позитивним. У даному випадку, монополія 

ринку оренди землі – питання сумнівне, оскільки в Україні станом на кінець 

2017 р. функціонувало близько 45,5 тис. сільськогосподарських підприємств і 

багато з них також орендують сільськогосподарські угіддя. Підвищення рівня 

оренднорї плати та цін за землю протягом досліджуваного періоду (2013–

2018 рр.) є фактором, який посилює конкуренцію на відповідному ринку і є 

позитивним чинником. Водночас зазначимо, що через оренду бізнес отримує 

можливість накопичення значної кількості сільськогосподарських земель. У 

випадку зняття мораторію виникає можливість купівлі його саме цими 

орендарями. Ключовим чинником цього є низька поточна ціна землі в Україні. 

За офіційними даними Eurostаt та USDА на світових ринках середня ціна 

сільськогосподарських угідь щороку зростає (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Середня ринкова ціна та орендна плата за сільськогосподарські угіддя  

в окремих країнах світу 

Країна 

Ціна с.г. земель, 

євро/га 

Зміна 

2014/2013рр. 

Річна орендна 

плата, євро/га 

2014 р. до 

2013 р. 

2013 р. 2014 р. % 2013 р. 2014 р. % 

Болгарія 3175 3619 114,0 194 209 107,7 

Данія  17510 16891 96,5 555 535 96,4 

Іспанія 11469 12192 106,3 157 138 87,9 

Франція 5770 5940 102,9 156 172 110,2 

Латвія  2427 2552 105,1 34 38 111,7 

Нідерланди 54134 56944 105,2 683 720 105,4 

Польша 6275 7723 123,1 154 217 140,9 

Словенія 15545 16009 103,0 118 136 115,2 

Фінляндія 7707 8090 105,0 210 219 104,3 

Швеція 6797 7408 109,0 180 174 96,7 

Англія 23100 26410 114,3 149 171 114,8 

США * 3810 4100 107,6 136 141 103,7 

Україна ** 25773 30928 120,0 728 786 108,0 

* дол. за акр 

** дані за 2015–2016 рр., грн за 1 га 

Джерело: побудовано за даними офіційних сайтів Держгеокадастр, Eurostаt та USDА 

[71–72; 141; 165]. 
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Відтак, найвищий приріст в ціні мали сільськогосподарські землі в 

Польщі (23,1 %), Болгарії (14,0 %) та Англії (14,3 %). Данія була єдиною 

країною ЄС де ринкова ціна зменшилась на 3,5 %. Аналогічна тенденція 

спостерігається і щодо розміру орендної плати за користування 

сільськогосподарськими землями. Наприклад, у Польщі вона зросла на 40,9 %, 

а в Данії, Швеції та Іспанії – зменшилась на 3,6, 3,3 та 12,1 % відповідно.  

Не дивлячись на те, що в Україні в 2016 р. нормативна грошова оцінка 

сільськогосподарських земель суттєво зросла (на 20,0 %), ринкові ціни на 

земельні ділянки в окремих країнах Європи у рази перевищують це значення 

(рис. 2.5). Якщо в Україні середня ціна сільськогосподарських угідь на початок 

2017 р. становить 30927,77 грн за 1 га, то аналогічний показник в Польщі є 

більшим в 4,8 раза, Англії – в 16,4 раза. 

 

 

Рис. 2.5. Ціна сільськогосподарських земель на початок 2017 р.  

* Примітка: вартісні показники перераховано в гривні за середньорічним курсом 

НБУ за відповідні роки. 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастр, Eurostаt та USDА [71–72; 141; 165]. 

 

Крім того, в таких країнах як Данія, Німеччина, Іспанія, Франція, 

Швейцарія діють закони, що обмежують надмірний рівень концентрації 
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земель сільськогосподарського призначення в одного землевласника або 

землекористувача. Це свідчить про те, що суттєве розширення площ 

землекористування в низці розвинених європейських країн або юридично 

неможливе, або економічно невигідне [193, с. 17]. 

Фактом ринкової економіки є те, що на ціну земель впливає не регуляція 

землеобігу, а попит і пропозиція на ринку землі. Чим більший попит, тим 

більша ціна, і навпаки. Малі підприємства, особливо фермерські господарства, 

готові придбати навіть невеликі ділянки землі (до 1 га), оскільки за умови 

малого розміру господарства навіть таке збільшення площі дає зростання 

продуктивності. Це забезпечує високу конкуренцію між великою кількістю 

дрібних господарств, а наслідком є зростання вартості землі. На відміну від 

ферм, великі агроформування заінтересовані у купівлі великих нерозривних 

ділянок землі. Тому, за правилами ринку, низький попит на маленькі ділянки, 

і мала кількість учасників створюють умови, які ведуть до зниження рівня ціни 

земель, порівняно із країнами, де переважають господарства фермерського 

типу. Дана тенденція проілюстровавна на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Лінійний тренд світових тенденцій формування ціни  

на сільськогосподарські земельні ділянки  

Джерело: побудовано за даними [56, 137, 141]. 
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На прикладі окремих європейских країн проведемо аналіз впливу 

великих сільськогосподарських підприємств на формування цін на ринку 

земельних ділянок. За результатами парної кореляції встановлено, що 

величина достовірності апроксимації становить 0,8439, що демонтрує високу 

ступінь залежності між ціною землі та часткою землі великих підприємств в 

країні. Відмітимо, що за особливостями загальноприйнятого поділу 

господарств за площею у статистичних звітах Європейського союзу 

великими підприємствами вважаються господарства розміром понад 100 га. 

Як бачимо, ціна землі у фермерській Австрії в 8,7 разів вижча, аніж у 

Болгарії. Показник ціни земель в Україні повністю підтверджує це 

припущення. 

Серед европейських країн середній рівень орендної плати за 

сільськогосподарські угіддя в Україні є низьким, менша орендна плата лише в 

Латвії. Відтак, у 2017 р. плата за орендовані землі в Україні є меншою за 

аналогічний показник у Великій Британії, Франції, США – утричі, а в Данії – 

у 14 разів (рис. 2.7). Наприклад, для оренди 1 га сільськогосподарських угідь 

у Нідерландах орендар має витрачати близько 13847,7 грн, Данії – 

10289,6 грн, Фінляндії – 4212,0 грн, Польщі 4173,5 грн на рік, а в Україні – 

лише 1093,4 грн.  

Сільськогосподарські землі є недооціненими через відсутність 

розвиненого ринку земель цієї категорії в країнах, де ринкова економіка тільки 

формується. Такі ринки недосконалі, не створено відповідних інституційних 

та правових умов для їх ефективного функціонування. В цій ситуації для 

агрохолдингів відносно немає проблем із дешевою орендою значної кількості 

земель, і, фактично, сільськогосподарська земля є не лімітованим виробничим 

ресурсом [36, с. 10]. 
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Рис. 2.7. Розмір орендної плати за 1 га сільськогосподарських угідь 

(станом на початок 2017 р.)  

*Вартісні показники перераховано в гривні за середньорічним курсом НБУ за 

відповідні роки. 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастр, Eurostаt та USDА [71–72; 141; 165]. 

 

Держава регламентує орендарям платити не менше ніж 3 % від 

нормативної грошової оцінки землі. Нині середній розмір орендної плати 

становить близько 5 % нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 

земель, яка коливається в межах 15 тис. грн за 1 га. Там, де ґрунти кращі, 

родючіші орендна плата, звичайно, вища. Держгеокадстр узагальнив дані про 

середню ціну оренди сільськогосподарської землі у 2016 р. У середньому в 

Україні власники паїв отримували 1093,0 грн/га, що на 231,0 грн більше, ніж 

у 2015 р. Те, що середня плата за оренду ділянок за рік зросла на 27 %, 

свідчить, що є суттєва конкуренція між орендарями за першочергове право 

укладати договори оренди з дійсними власниками земельних діялянок 

(рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Орендна плата за земельні ділянки в Україні, 2016 р., грн/га 

Джерело: розраховано за даними [116]. 
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(2243 грн/га), Черкаській (2215 грн/га) та Харківській (1603 грн/га) областях. 

Майже удвічі менша орендна плата в Рівненській, Харківській та Хмельницькій 
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власники земель у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та 

Кіровоградській областях. Найнижча орендна плата зафіксована в Київській 
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агрохолдинги від оренди земель. Зауважимо, що орендна плата завжди є 

предметом домовленості між власником ділянки та орендарем. Якщо 

припустити, що агробізнес буде готовий ділитися з власниками ділянок хоча б 

третиною своїх доходів, середня орендна плата може досягти 2,5–3 тис. грн за 

гектар, тобто буде щонайменше удвічі вищою.  

Однак дослідження підтверджують, що окремі агрохолдинги слачують 

більшу орендну плату за паї у порівнянні з агрофірмами та фермерами. Якщо 

компанія «Астарта-Київ» платить середньостатистичну ціну орендодавцям до 

5 % нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель, то компанія 

«Кернер» – 8 %, «UkrLаndFаrmіng» – 8,5 %, а «ТАС Агро» – 10 %.  

На підвищення цін за оренду земель впливає й конкуренція між 

агрохолдингами за паї у більш приданих зонах виробництва. Орендні платежі 

великих компаній здебільшого перевищили середній показник у 1093,4 грн за 

1 га у 2017 р. (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Середня орендна плата за сільськогосподарські угіддя в Україні 

Група за кількістю 

агрохолдингів 

Кількість 

областей 

Середній розмір 

орендованої площі  

в області, тис. га 

Середній розмір 

орендної плати, 

грн/га 

І група – до 7 7 353,5 864,4 

ІІ група – в межах 7–14 8 735,9 942,1 

ІІІ група – понад 14 9 901,5 1384,0 

Всього 24 686,5 1093,4 

Джерело: розраховано за даними додатку Д. 

 

В рамках дослідження згруповано області України за кількістю 

агрохолдингів, а саме: І група – 7 областей, на території яких здійснюють 

виробничу діяльність від 1 до 7 агрохолдингів; ІІ група – 8 областей, в яких 

присутні від 7 до 14 агрохолдингів та ІІІ група – 9 областей, на території яких 

функціонує від 14 до 23 агрохолдингів. За результатами групування видно, що 

розмір орендної плати є вищим у тих регіонах, де більша кількість 

агрохолдингів. В регіонах, де їх менше, середня орендна плата складає 

864,4 грн/га, а в регіонах з великою присутністю холдингових структур – 

1384,0 грн/га, що в 1,6 раза більше.  
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Орендна плата могла бути набагато більшою у разі усунення 

посередників, які працюють з агрохолдингами за схемою купівлі-продажу 

«прав оренди». У такому випадку холдинги сплачують за користування 

землею великі гроші не фактичним власникам, а аграрним підприємствам, які 

раніше орендували ці паї у селян. Ціна купівлі зазвичай не оголошується. За 

експертними оцінками під час зростання цін на зернові ціни  зростали до суми 

до 1000 дол США за 1 га землі з урахуванням техніки та будівель [66]. 

Підтвердження цьому є факт інвестування агрохолдингом Кернел групп 

155 млн дол. США в розширення земельного масиву на 190 тис. га. Тобто 

ринкова ціна суборенди 1 га становить 815 дол. США [143]. 

Вартість права на оренду паїв в одному з господарств оцінено у 330 дол 

США/га [3]. Тобто офіційні власники (селяни) в цьому процесі участі не 

беруть та отримують 1093,4 грн/га (близько 42 дол. США) на рік. До того ж 

велика частка орендних платежів здійснюється в натуральній формі. Сторони 

можуть домовитися про поєднання різних форм орендної плати в договорі 

оренди. Стосовно оренди земель державної та комунальної власності 

встановлено обмеження. Для них розрахунки здійснюються виключно у 

грошовій формі. 

Допоки в Україні діятиме мораторій на купівлю-продаж земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення агрохолдинги здійснюватимуть 

виробничу діяльність переважно на орендованих землях. Договори оренди 

аграрії заключають від 1 до 49 років. Останнім часом, як правило, орендуються 

на 6–10 років. Водночас кількість орендованих ділянок терміном на 4–5 років 

удвічі менша. Рис. 2.9 демонструє розподіл приватних сільськогосподарських 

ділянок відповідно до термінів дії договорів оренди. Як бачимо, кількість 

ділянок, орендованих до 5 років, становила 27 %, а понад 11 років – 28 %. 

Найбільшу частку займають ділянки з середньостроковим періодом оренди 6–

10 років – майже 45 % від загальної кількості договорів оренди.  
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Рис. 2.9.Структура приватних сільськогосподарських земельних ділянок 

за терміном дії договорів оренди, 2014 р., % 

Джерело: побудовано за даними [116, с. 45]. 

 

Зауважимо, що максимальні терміни оренди досягають 49 років. В 

укладанні таких довготермінових договорів передусім зацікавлені 

агрохолдинги. Хоча останнім часом набуває популярності інший вид 

договірних відносин. Замість договору оренди землі агрохолдинги з 

власниками земельного паю заключають інший договір – про встановлення 

емфітевзису. Це довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право 

на землі сільськогосподарського призначення з обов’язком ефективно її 

використовувати відповідно до цільового призначення. Звернемо увагу на те, 

що емфітевзис має давню історію. Такий вид права на сільськогосподарські 

землі з’явився понад 2 тис. років тому в Древньому Римі. Однак в ХХ ст. 

емфітевзис втратив свою популярність. 

У земельному законодавстві України до 2007 р. такого виду права на 

землю не було. Вперше про доцільність запровадження емфітевзису у 

вітчизняне законодавство заговорили фахівці в галузі цивільного права при 

підготовці проекту Цивільного кодексу України (1996–2002 рр.). Вони 

обґрунтовували таку потребу необхідністю надання власникам та 

користувачам землі якомога більшого різноманіття реалізації прав на землю. 
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На тлі зазначеного у 2007 р. до Земельного кодексу України внесено зміни, які 

дозволили застосовувати на практиці норми Цивільного кодексу України про 

емфітевзис [95]. 

Емфітевзис активно використовують агрохолдинги як безпечний 

інструмент заміни купівлі-продажу землі. Враховуючи, що строк договору про 

надання права користування земельною ділянкою визначається сторонами 

договору за домовленістю, агрохолдинги укладають договори з власниками на 

максимально великий термін, в окремих випадках він сягає 50 років. На 

відміну від орендаря, емфітевт має право на відчуження емфітевзису іншій 

особі через підписання з нею договору купівлі-продажу, міни, дарування 

тощо.  

Саме можливість вільного продажу емфітевзису приваблює 

агрохолдинги, які власникам паїв пропонують відразу заплатити фіксовану 

суму за цим договором, що перевищує розмір орендної плати за традиційним 

договором оренди землі. Тому, за умов існування мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, емфітевзис не дозволить власникам паїв 

розраховувати на високий дохід, а агрохолдингам, навпаки, забезпечить 

значну економію витрат на придбання основного виробничого ресурсу.  

Право користування сільськогосподарськими земельними ділянками 

підлягає обов’язковій державній реєстрації. Переважна більшість 

агрохолдингів масово переходить на договори емфітевзису. Це підтверджують 

результати нашого дослідження, які представлені на рис. 2.10.  

За інформацією Міністерства юстиції, в Україні на початок 2016 р. було 

зареєстровано прав емфітевзису на 3920 сільськогосподарських ділянок 

площею – 12021 га, а на кінець ІІ квартала 2017 р. відповідно 26876 ділянок 

площею – 80431 га. Проте цей законний інструмент має багато переваг та 

недоліків як для власників, так і агрохолдингів, проте, він є нині реальною 

альтернативою реалізації права власності на купівлю-продаж земельних 

ділянок. 
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Рис. 2.10. Динаміка кількості та розмірів сільськогосподарських 

земельних ділянок, переданих на правах емфітевзису, 2015–2017 рр. 
 

Джерело: побудовано автором на підставі даних [117, с. 76, 81]. 

 

Крім того, що власник не доотримує своїх грошей, холдинги ще й не 

дбають про якість землі, адже формально є лише орендарями. Оскільки оренда 

як форма консолідації землі, не створює у агрохолдингів інтересу до її 

раціонального використання і надає йому хижацько виснажливого характеру, 

вона не є бажаною ні для цих структур, ні для суспільства [200, с. 41]. У разі 

скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарської землі 

(впровадження земельного ринку), агрохолдинги можуть стати потужними 

гравцями ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення 

завдяки значним фінансовим можливостям, порівняно з іншими потенційними 

учасниками ринку. Те, що рівень цін на землю буде мінімальним або 

нормативним, досить сумнівно. Адже як продавці, так й покупці 

орієнтуватимуться на уже існуючі тенденції європейського ринку землі, який 

передбачає високий рівень цін сільськогосподорських земель.  
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Отже, у результаті відсутності на рівні держави чіткої стратегії 

регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення залишається 

ряд проблем: по-перше, власники паїв (селяни) обмежені у можливості 

ефективно використовувати землю як виробничий ресурс та актив; по-друге, 

власники холдингових структур позбавлені можливості офіційно формувати 

земельні масиви та нести відповідальність за результати своєї діяльності. 

Адже нині діє мораторій на відчуження і зміну цільового призначення 

сільськогосподарських земель, незавершене реформування земельно-

реєстраційної системи, незахищені речові права на землі, відсутня рівновага 

інтересів орендарів та орендодавців, спостерігається знищення ґрунтів, 

загальнопоширеними є тіньові операції, особливо із землями державної та 

комунальної власності, корупція тощо. 

Незважаючи на ці та низку інших проблем, агрохолдингові формування 

невпинно продовжують розширювати свою діяльність. Їх частка в загальній 

кількості сільськогосподарських підприємств складає близько 0,21 %, середня 

площа орендованих земель – 64,24 тис. га. Агрохолдинги контролюють 

сукупно близько 6,4 млн га сільськогосподарських угідь, тобто 15,0 % від 

загальної площі сільськогосподарських земель в Україні або третину від 

сільськогосподарських угідь сільськогосподарських підприємств. Це є 

вагомим показником для інтерпретації ключових показників ефективності їх 

діяльності. 

Розмір орендних платежів агрохолдингів здебільшого перевищують 

середньостатистичний показник в Україні. Безперечним є той факт, що 

створення майбутньої моделі аграрного виробництва в Україні залежить від 

державного регулювання питання введення ринку землі. Якщо ж в Україні, 

нарешті, з’явиться ринок землі, важливим стане донести думку до великого 

агробізнесу, що за можливості володіти базовим активом (землею) 

розширення «вглиб» (підвищення цінності землі, наприклад, зрошення) 

виявиться рентабельнішим, ніж розширення «вшир». 
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2.2. Ефективність діяльності агрохолдингів 

 

Як суб’єкти підприємництва агрохолдинги мають два досить 

суперечливих чинника забезпечення ефективності своєї діяльності. Так, вони 

створюють умови для зростання ефективності через централізацію 

виробничих ресурсів, забезпечують тісніший зв’язок між виробниками 

сільськогосподарської продукції та її переробниками. Однак, за умов 

мораторію на продаж земель, агрохолдинги не зацікавлені у здійсненні заходів 

щодо підвищення родючості сільськогосподарських угідь, адже не існує 

повних гарантій щодо їх тривалого використання. 

Офіційна статистика зазвичай виокремлює інформацію лише у розрізі 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарства. З питань 

діяльності окремих аграрних формувань, зокрема агрохолдингів, статистика 

комплексно не ведеться. За таких умов повноцінний аналіз господарської 

діяльності та закономірностей розвитку вертикально інтегрованих структур 

ускладнюється. Враховуючи відсутність офіційної статистики, нами 

проведено аналіз ефективності діяльності агрохолдингів на основі 

систематизації даних із офіційних сайтів агроформувань та інших джерел, у т. 

ч. наукових публікацій. 

Розвиток великого агробізнесу (придбання нових активів, розвиток 

інфраструктури, створення підприємств) нерозривно пов’язаний з активною 

інвестиційною політикою. Інвестиційні проекти частково, а подекуди й 

повністю, забезпечуються позиковим капіталом. Фінансовий леверидж 

агрохолдингів збільшується запозиченнями в період інтенсивного розвитку. 

Фінансова стійкість агрохолдингів страждає в умовах зростання вартості 

позикового капіталу та економічного спаду. Відповідно, перед наукою стоїть 

завдання дослідження структури капіталу, фінансового стану, динаміки 

розвитку провідних агрохолдингів та ризиків для економіки у разі їх 

банкрутства тощо. 
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Власний капітал агрохолдингів формується, переважно, вкладами своїх 

засновників. Чимало українських компаній традиційно реєструють свої 

підприємства на Кіпрі та у Нідерландах. Хоча ці країни не є класичними 

офшорами та відсутні у переліку офшорних зон, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України, вони мають подібні до таких юрисдикцій умови 

оподаткування, зручні для фінансових маршрутів для оптимізації видатків, 

виведення дивідендів та захисту інвестицій.  

Офшорні зони дають змогу уникати сплати окремих податків та 

сприяють вивезенню капіталу, проте основний негатив для України як 

держави полягає в тому, що ці компанії здійснюють трансакції зі своїми 

активами в обхід українського законодавства. Наприклад, люксембурзька 

компанія «Кернел» придбала кілька кіпрських компаній, що контролювали 

українську компанію «Олсідс», але при цьому держава не отримала жодної 

гривні податкових надходжень до бюджету [110, с. 61]. 

З табл. 2.5. видно, що найбільші агрохолдинги зареєстровані на Кіпрі, 

Люксембурзі й Нідерландах. Акціонерне товариство є однією з 

найпривабливіших форм для створення агрохолдингів. Завдяки такій 

організіційно-правовій формі, агрохолдинги стають активними гравцями на 

фондових біржах, де залучають іноземний капітал. Інші ж форми агробізнесу 

більш обмежені у вільному доступу до прямих іноземних інвестицій. 

Таблиця 2.5 

Країни, з яких надходять інвестиції в агрохолдинги України 
Компанія Країна реєстрації інвестора 

UkrLаndFаrmіng Кіпр 

АgroGenerаtіon і Hаrmelіа Франція 

Агротон Кіпр 

Астарта Київ Нідерланди 

Kernel Люксембург 

МХП Кіпр 

Мрія Арабські емірати (до 2018 р. Кіпр) 

Sіntаl Аgrіculture Кіпр 

Агропросперіс NCH США 

Індустріальна молочна компанія Люксембург 

Ovostаr Unіon  Кіпр 

Cereаl Ukrаіne Кіпр 

Джерело: власні дослідження за даними офіційних сайтів компаній. 
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В дослідженні виокремлено 9 найбільших агрохолдингів, які залучають 

інвестиції шляхом продажу власних акцій на фондових біржах світу (табл. 2.6). 

Протягом 2013–2018 рр. 16 українських агрохолдингів розміщували свої акції 

на міжнародних фондових біржах. Акції трьох компаній котируються на 

лондонських біржових майданчиках, двох компаній – на німецьких фондових 

біржах, однієї – на фондовому ринку Швеції та девяти компаній – на 

Варшавській фондовій біржі. Фондова площадка «Українска біржа» з 2015 р. 

розпочала торгівлю акціями Ukrproduct Group та МХП.  

Таблиця 2.6 

Присутність агрохолдингів на фондових біржах  

Назва агрохолдинга 
Рік 

заснування   

ІРО перше 

публічне 

розміщення 

Фондові біржі 

UkrLаndFаrmіng PLC 

в т.ч. Аvаngаrdco  
2007 

2010 Лондонська LSE 

2015 Ірландська ІSE 

Кернел Групп 1994 2007 Варшавська WSE 

Миронівський хлібопродукт 1998 
2008 Лондонська LSE 

2015 Українська UХ 

Мрія Агрохолдинг 1992 2008 Франкфуртська FWB 

Астарта-Київ 1993 2006 Варшавська WSE 

Агротон 1992 2010 Варшавська WSE 

Індустріальна молочна 

компанія 
2007 2011 Варшавська WSE 

Sіntаl Аgrіculture 2008 2008 Франкфуртська FWB 

АgroGenerаtіon і Hаrmelіа 2007 2010 Парижська 
NYSE 

Euronext 

KSG Аgro 2010 2011 Варшавська WSE 

Ovostаr Unіon  1999 2011 Варшавська WSE 

Агроліга 1992 2011 Варшавська WSE 

Мілкіленд  1994 2010 Варшавська WSE 

Ukrproduct Group 1998 
2005 Лондонська LSE 

2015 Українська UХ 

Аgromіno 2006 2007 Стокгольмська OMX 

Cereаl Plаnet PLC  

в.т.ч. Cereаl Ukrаіne 
2012 2013 Варшавська WSE 

Джерело: власні дослідження. 

 

Протягом 2013–2015 рр. відмічено суттєвий спад інтересу до акцій 

українських агрохолдингів. На початку 2015 р. на світових фондових 

майданчиках (Лондон і Варшава) були представлені 15 українських 
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агрокомпаній. У 2016 р. з власного капіталу однієї з найбільших агрокомпаній 

– «Укрлендфармінг» вилучено частку співвласника, яким є американський 

торговий гігант Cаrgіll у розмірі 200 млн дол. США, що позбавило компанію 

суттєвого джерела фінансування. Зважаючи, що до складу холдингу входить 

«Авангард», акції якого котируються на Лондонській біржі, ця подія завдала 

відчутної шкоди усій вітчизняній сільськогосподарській галузі [124, с. 57]. 

У 2015 р. агрохолдинги «Мрія» та «Сінтал», з певних об’єктивних та 

суб’єктивних причин, втратили свій публічний статус. Проте у 2018 р. активи 

агрохолдингу «Мрія» зацікавили інвесторів Саудівської аравії і дана компанія 

відновила свій публічний статус. Протягом 2013–2018 рр. спостерігалося 

значне скорочення капіталізації вітчизняних агрохолдингів (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Динаміка капіталізації агрохолдингів, цінні папери яких котируються 

на світових фондових біржах, млн дол. США 

Назва 

агрохолдинга 

Рік 
2018р.  

до 2013 р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 + / - % 

UkrLаndFаrmіng 

 в.т.ч. Аvаngаrdco  
520,6 613,2 168 57,5 46 21,1 -499,5 4,1 

Кернел Групп 1471,1 756,4 825,8 1127,1 1462,4 1017,4 -453,7 69,2 

Миронівський 

хлібопродукт 
1865,1 1373,7 1042,6 914 1030,3 1273,3 -591,8 68,3 

Астарта-Київ 480,9 346,2 143,2 246,2 427,6 203,1 -277,8 42,2 

Агротон 59,7 20,5 10,5 6,7 32,8 90,7 31 151,9 

ІМК 140,9 87,7 43,1 58,7 78,8 96,7 -44,2 68,6 

АgroGenerаtіon і 

Hаrmelіа 
62,7 142,4 48,7 37 37,8 36,8 -25,9 58,7 

KSG Аgro 57,5 29,2 3,5 5 103 3,5 -54 6,1 

Ovostаr Unіon  178,7 136,3 109,5 152,8 143,4 169,2 -9,5 94,7 

Агроліга 8,1 2 3,6 5,5 7,5 5,7 -2,4 70,4 

Мілкіленд  132,6 79,3 18,9 14,5 18,1 5,8 -126,8 4,4 

Ukrproduct Group 863,2 533,6 3,4 1,8 1,6 2,9 -860,3 0,3 

Аgromіno 97,3 36,1 15,2 5,1 2,5 33 -64,3 33,9 

Cereаl Plаnet PLC  

в т.ч. Cereаl 

Ukrаіne 

0 6,9 5,7 5,8 5,1 4,7 -2,2 68,1 

Разом 
5938,4 4163,5 2441,7 2637,7 3396,9 2963,9 -2981,4 49,9 

Джерело: розраховано автором за даними Українського клубу аграрного бізнесу [70].   
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Починаючи з 2013 р. сумарна вартість публічних агрокомпаній щороку 

зменшувалася. За 2013–2018 рр. вона зменшилась на 2,98 млрд дол. США, що 

становить майже 50 %. Проте загальна капіталізація українських 

агрохолдингів за 2017 р. зросла майже на 28,7 %, порівняно із 2016 р. 

(+759,2 млн дол. США). Це відбулось за рахунок того, що окремі агрохолдинги 

отримали міжнародне фінансування: «Кернел» і «Миронівський 

хлібопродукт» здійснили випуск євробондів, «Астарта» залучила іноземного 

інвестора. На тлі маштабних скорочень вартості великого аграрного бізнесу 

виключенням став лише агрохолдинг «Агротон», який наростив свій капітал 

на 52 %. 

Станом на вересень 2018 р. капітал Миронівського хлібопродукту 

залишається найбільшим серед агрохолдингів України. Його обсяг становить 

1,27 млрд дол США – це близько 43 % загальної капіталізації публічних 

агрохолдингів (рис. 2.11).  

 

 

Рис. 2.11. Рейтинг агрохолдингів України за ступенем капіталізації 

(станом на вересень 2018 р.) 

Джерело: розраховано автором за даними УКАБ [70].  
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Наразі, капіталізація українських публічних аграрних компаній, акції 

яких котируються на закордонних біржах, майже учетверо перевищує 

капіталізацію фондового ринку України. На тлі масштабних розмірів 

фінансових ресурсів, які є в розпорядженні вітчизняних агрохолдингів, рівень 

вартості активів середніх та малих аграрних підприємств залишається на 

доволі низькому рівні. Серед 50115 підприємств України, що займаються 

сільськогосподарським виробництвом і володіють капіталом на рівні 

360 млрд дол. США, лише на 14 вищезазначених (0,02 % загальної 

чисельності) припадає 1 % капіталу галузі. Тобто, агрохолдинги у 200 разів 

краще капіталізовані, ніж інші сільськогосподарські підприємства і 

використовують цю перевагу повною мірою: на розвиток виробництва, 

оновлення технологій, нарощення потужностей тощо. Натомість середні та 

дрібні товаровиробники наражаються на постійні проблеми 

недофінансування, нарощення кредиторської заборгованості та сплачують 

надзвичайно високу ціну за позичені ресурси [124, с. 58]. 

У зв’язку із цим, у державному регулюванні діяльності агрохолдингів 

важливим є врівноваження позиції великого агробізнесу та дрібних 

виробників сільськогосподарської продукції. Важелі державного 

регуляторного впливу мають заінтересувати інвесторів у вкладенні своїх 

ресурсів не лише у великий бізнес, а й в невеликі підприємства, які 

функціонують у пріоритетних напрямках розвитку сільського господарства 

України, зокрема виробництво екопродукції, садівництво, ягідництво, 

виноградарство. Таким чином, вони залучають у маркетиногові ланцюги 

створення додаткової вартості. 

В умовах сучасної економіки для України важливим є вирішення 

проблем інвестування в аграрну сферу, а особливо в сільське господарство, 

оскілько воно є базовою галуззю для національної економіки. За даними 

державних органів статистики загальний обсяг залучених прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2017 р. 

становив 39144,0 млн дол. США. Провідними сферами економічної 
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діяльності, за обсягами освоєння капітальних інвестицій, є промисловість, 

будівництво, сільське господарство. Проте капіталовкладення в сільське 

господарство залишаються досить незначними (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Динаміка інвестування української економіки, 

2013–2017 рр., млн дол. США 

Галузі 
Рік 

2013  2014 2015 2016 2017 

Промисловість, млн дол. США 18031,1 17681,4 12419,4 9893,6 10685,6 

індекс до попереднього року 1,04 0,98 0,70 0,80 1,08 

Торгівля, млн дол. США 6070,6 6807,8 6037,6 5247,4 5140,8 

індекс до попереднього року 1,14 1,12 0,89 0,87 0,98 

Будівництво, млн дол США 1408,5 1580,0 1301,9 1104,1 1052,1 

індекс до попереднього року 1,20 1,12 0,82 0,85 0,95 

Сільське господарство, млн дол. США 717,8 776,9 617,0 502,2 621,9 

індекс до попереднього року 0,99 1,08 0,79 0,81 1,24 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [167].  

 

З огляду на те, що обсяги сільського господарства в інвестиційному 

портфелі міжнародних інвесторів в Україні залишаються найменшими 

порівняно з торгівлею, будівництвом та промисловістю, у 2017 р. проти 

2016 р. інвестиції в агросферу зросли на 24 %.  

Індекс інвестування вказує на те, що тенденції щодо інвестицій в 

сільське господарство є кращими, ніж в промисловість, а за результатами 

2017 р. – найвищі серед усіх галузь економіки за останніх п’ять років. За 

допомогою трендового аналізу розраховано зміни інвестування в сільське 

господарство (рис. 2. 12) та спрогнозовано їх до 2020 р.  

Не дивлячись на те, що трендовий аналіз демонструє лише приблизні 

прогнозовані показники, проведені нами розрахунки підтверджують, що у 

наступні три роки обсяг інвестування у сільське господарство України, хоча й 

матиме тенденцію до збільшення, але не зможе досягти рівня 2013 р. Це 

свідчить про недосконалість інвестиційної політики держави. Встановлені 

тенденції щодо зменшення обсягів іноземного інвестування в сільське 

господарство, яке має прямий вплив на капіталізацію агрохолдингів та 

агросфери в цілому, підтверджують значимість державного регуляторного 
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впливу, необхідність розвитку дієвого організаційно-економічного механізму 

державного регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі 

економіки. 

 

 
Рис. 2.12. Тренд зміни інвестування у сільське господарство України, 

млн дол. США 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [167].  
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низки заходів, спрямованих на використання всіх існуючих форм підтримки 

інвестиційної активності всіх суб’єктів господарювання сільського 

господарства. Покращення інвестиційної привабливості потребує чітких 

регуляторних дій держави, які будуть направлені на: спрощення реєстрації 

іноземних інвесторів, зменшення бюрократії у взаємодії уповноважених 
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антимонопольної політики держави. Лише системні заходи створять 
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цінних паперів має прозорість та максимальна відкритість діяльності 
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перспективі. Украй важливою є роль державного регулювання для стабілізації 

макроекономічної ситуації в країні. Негативною рисою для іноземних 

інвесторів є малі обсяги внутрішніх капіталовкладень в сільськогосподарські 

підприємства.  

В інтеграційному формуванні, зокрема й у вигляді агрохолдингу, 

одночасно із забезпеченням взаємовигідних, стабільних зв’язків між 

учасниками об’єднання перевага надається економічній складовій, яка 

знаходить своє відзеркалення через показники сукупної продуктивності 

ресурсів, прибутковості та рентабельності. Як показує статистика, українські 

агрохолдинги, як правило, виплату дивідентів на акції не здійснюють. 

Наприклад, найбільший виробник цукру в Україні – агрохолдинг «Астарта» – 

за підсумками роботи 2015–2017 рр. дивіденди акціонерам не виплачує, а весь 

прибуток залишається нерозподіленим і спрямовується на розвиток. 

Агрохолдинг «Авангард», який є у складі «UkrLаndFаrmіng PLC», один з 

найбільших в країні виробників яєць, востаннє виплачував дивіденди ще за 

підсумками 2013 р., тоді на це було направлено 29,5 млн дол. США або 12,5 % 

від чистого прибутку компанії (вона тоді склала 238 млн дол. США). Після 

цього настало тривале затишшя, яке можна пояснити складною фінансовою 

ситуацією у компанії. Немає практики виплати дивідендів і компанією 

«Нібулон», однією з найбільших операторів на зерновому ринку. За весь час 

існування компанії його власники жодного разу не отримували дивіденди. 

Найбільшим платником дивідендів серед агрохолдингів є 

«Миронівський хлібопродукт». За підсумками 2017 р. його чистий прибуток 

склав 230 млн дол. США, виручка від реалізації продукції – 1288 млн дол. 

США, і компанія виплатила проміжних дивідендів на суму 80 млн дол. США, 

або 0,75 дол. на акцію. На другому місці за результатом дивідендів є 

найбільший виробник олії компанія «Кернел». За підсумками 2017 р. (з липня 

2016 р. по червень 2017 р.) «Кернел» виплатив дивідендів у розмірі 

0,25 дол. США на акцію. Всього з чистого прибутку за 2017 р. (176,2 млн дол. 

США) «Кернел» на дивіденди направив 20,5 млн дол. США. Найбільший 
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виробник свинини компанія «АПК-Інвест», за підсумками 2017 р., одержав 

прибуток 889 млн грн, з яких на дивіденди направлено лише 36,5 млн грн, а 

849,8 млн грн – скеровано на розвиток. Агрохолдинг «ІМК» вперше виплатив 

дивіденди своїм акціонерам за підсумками 2016 р. – 1,66 млн євро, при цьому 

чистий прибуток компанії склав 21,8 млн дол США. 

Дивіденди в Україні платять здебільшого ті компанії, які мають 

іноземних акціонерів, або ж якщо їхні папери котируються на міжнародних 

ринках капіталів. Ці компанії змушені виплачувати дивіденди своїм іноземним 

акціонерам і показувати прибутковість, щоб утримувати котирування акцій на 

високому рівні. Не мають традиції платити дивіденди ті компанії, які зав’язані 

виключно на бенефіціарі всередині країни, або ж таким способом оптимізують 

оподаткування своєї діяльності. 

Погоджуємося з думкою аналітиків, які підкреслюють, що питання 

зміни співвідношення між компаніями, які платять/не платять дивіденди, 

залежить від того, чи буде запущений ринок сільськогосподарських земель. 

Нині агрохолдинги вичерпали наявні інвестиційні моделі. Вони залучили на 

зовнішніх ринках значно більше коштів, ніж теоретично дозволяє фінансово-

господарський стан аграрного бізнесу, побудований на орендй земель, а не 

володінні нею. Без відкриття ринку сільськогосподарських земель залучати 

значні обсяги інвестицій в аграрний сектор стає все більш проблематично. 

Раніше вони отримували мільярди доларів США під договори оренди земель, 

але надалі не зможуть залучати рефінансування під ті ж договори оренди 

земельних ділянок [23]. 

Сучасна практика фінансового забезпечення агрохолдингів лише 

підтверджує складний і неоднозначний характер процесів їх розвитку. 

Досліджуючи основні фінансові показники агрохолдингів, можна зауважити, 

що фінансовий механізм вертикально інтегрованих агроструктур є достатньо 

ефективним та забезпечує максимізацію прибутків [110]. Однак є й інший 

погляд на агрохолдинги та їхню ефективність. Міхаель Бертрам, голова 

представництва компанії NCH в Україні (компанія «Агропросперіс»), вважає, 
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що своєю появою і розвитком агрохолдинги, по суті, компенсували в Україні 

відсутність ланцюга розподілу товарів. Якщо в Україні розвиватиметься ринок 

капіталів і відновляться міжгалузеві зв’язки, то агрохолдинги поступово 

згортатимуть маштаби своєї діяльності. Помилково вважати, що холдинги 

продуктивніші, спостерігаючи у них врожайність, що перевищує фермерські 

господарства. Неважливо, скільки в обробці гектарів. Важливо, скільки 

отримується після збирання врожаю [65]. 

Розглянемо окремі фінансові показники діяльності агрохолдингів: 

EBІTDА та чистий прибуток. EBІTDА – дорівнює прибутку компанії до 

вирахування витрат за відсотками за кредитами, сплати податків, а також 

амортизаційних відрахувань. Показник розраховується на підставі фінансової 

звітності компанії і використовується для оцінки того, наскільки прибутковою 

є основна діяльність. Показник не є частиною стандартів бухгалтерського 

обліку. Існує ціла низка відомих недоліків цього показника. EBІTDА не 

дозволяє зробити конкретних висновків щодо прибутковості певної компанії, 

проте погляд на динаміку цього показника дозволяє зрозуміти куди рухається 

ця компанія, з точки зору тенденцій у її економічній діяльності [216, с. 157]. 

Тому це додатковий показник, що широко використовується агрохолдингами 

як інструмент для аналізу результатів фінансово-господарської діяльності. 

У даному випадку важливо не саме абсолютне значення, а зміна даного 

показника в часі. У 2017 р. середнє значення EBІTDА у сегменті публічних 

агрохолдингів (12 досліджуваних компаній) уперше з 2014 р. почало зростати 

– 83,7 млн дол. у 2017 р. проти 76,8 млн дол. США – у 2016 р. Тож позитивна 

динаміка середнього значення цього показника у цьому сегменті може 

свідчити про покращення економічної ситуації. Подібну динаміку можна 

спостерігати, якщо розглядати такий показник фінансової діяльності як чистий 

прибуток публічних агрохолдингів (Додаток Ж). 

Експерти зазначають, що підприємства, які належать агрохолдингам, не 

завжди прибутковіші, ніж їх дрібні конкуренти – вони інвестують у 

виробництво більше коштів, щоб отримувати більш високі врожаї. Саме таку 
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точку зору підтвердили проведені розрахунки в рамках дисертаційного 

дослідження (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Динаміка чистого прибутку та частки прибуткових підприємств  

в Україні, 2013–2017 рр. 

Показник 
Рік 

2017 р. до 

2013 р. 

2013 2014 2015 2016 2017  + / - % 

Чистий прибуток, млн дол. США 

     агрохолдингів 35,31 -64,08 -16,92 27,51 41,91 6,60 118,69 

     с.г. підприємтсв 0,04 0,03 0,09 0,07 0,06 0,02 161,16 

Частка прибуткових у загальній 

кількості, %  

     агрохолдингів  55,50 25,00 42,70 66,70 75,00 19,50 135,14 

     с.г. підприємств  80,30 84,70 88,90 88,40 86,70 6,40 107,97 

*Перерахунок здійснено за курсом НБУ на кінець року. 

Джерело: розраховано автором за даними ДСС [167] та Додатку Ж.  
 

Протягом 2013–2017 рр. сільськогосподарські підприємства України 

були вцілому прибутковими. Поряд з тим в 2014-2015 рр. агрохолдинги мали 

збитки. Частка прибуткових агрохолдингів в загальній кількості даних форм 

господарювання становить 75,0 %, тоді як частка прибуткових 

сільськогосподарських підприємств у загальній їх кількості складала 86,7 %. 

Для оцінки рівня ефективності агрохолдингів пропонуємо розглянути 

такі показники, як маржа прибутку або рентабельність. Маржа прибутку 

дорівнює чистому прибутку, поділеному на валовий дохід компанії. Середня 

прибутковість є більш показовим показником ніж EBІTDА або чистий 

прибуток. Прибутковість компанії можна розглядати як основний індикатор 

якості її менеджменту. Середня прибутковість серед агрохолдингів зросла у 

2017 р. до 8 %, тоді як цей показник в цілому у галузі становив 18,7 % 

(табл. 2. 10). Необхідно враховувати той факт, що агрохолдинги є більш 

чутливішими до кризових ситуацій в країні. На результати їх діяльності 

суттєво впливають як економічні фактори, наприклад курс валют, так й 

політичні. Проте, у агрохолдингів кращий доступ до фінансування – банки і 

міжнародні фінансові організації віддають їм перевагу, тому що ті можуть 
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перерозподіляти фінансові ресурси з одного виду бізнесу в інший, цим самим 

диверсифікувати свої ризики та мати більше шансів повернути кредити.  

Таблиця 2.10 

Рентабельність агрохолдингів України, 2014–2017 рр., % 

Показник 
Рік 2017 р. до 

2014 р., в.п. 2014 2015 2016 2017 

АGROLІGА  17 15 18 23 6 

OVOSTАR 34 42 28 23 -11 

МХП -29 -10 6 17 46 

АGROTON -136 -22 56 16 152 

ІМС -34 10 17 14 48 

АSTАRTА -19 5 22 13 32 

АGROMІNO  -25 -133 -63 11 36 

KERNEL 0,6 8 11 8 7,4 

KSG -202 -13 18 3 205 

MІLKІLАND -30 -41 -27 -5 25 

АVАNGАRD -6 -68 -29 -9 -3 

АGROGENERАTІON -35 -13 -1 -24 11 

Середнє значення в агрохолдингах -39 -18 5 8 47 

Середнє значення в Україні 9,3 30,4 25,6 18,7 9,4 

Джерело: розраховано автором за даними ДСС [167] та Додатку Ж. 
 

Агрохолдинги мають можливість залучати щороку до 2 млрд дол. США 

фінансових коштів. І саме вони найчастіше це роблять, адже мають доступ до 

дешевого ресурсу завдяки таким інституціям, як ЄБРР та інші. Рейтинг деяких 

українських агрохолдингів оцінюється вище, ніж суверенний рейтинг 

держави. Серед таких компаній «Кернел», «Астарта», «Миронівський 

хлібопродукт», «Укрлендфармінг» [65].  

Коефіцієнт боргового навантаження є фінансовим співвідношенням, що 

визначає розмір кредитного плеча компанії (частка наявних активів компанії, 

що профінансована за рахунок боргу). Чим вищим є коефіцієнт боргового 

навантаження, тим вищими є фінансові ризики, з якими стикається компанія, 

і навпаки. Не існує «нормального» значення цього коефіцієнта, а прийнятний 

показник змінюється залежно від сектору економіки та від того, наскільки 

капіталомісткою є діяльність. Після 2013 р. середній рівень боргового 

навантаження серед українських публічних компаній різко погіршився. 
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Ситуація почала покращуватися, починаючи з 2016 р. (37 %) – у 2017 р. 

середній показник боргового навантаження в сегменті зменшився на 1 % та 

склав 36 % [216, с. 158]. 

Набагато інформативнішим є показник прибутку у розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь. Зокрема, поширеним є показник ефективності в 

аграрному бізнесі – EBІTDА на гектар (рис. 2.13).  

 

 

Рис. 2.13. Тенденції ефективності виробництва агрохолдингів в галузі 

рослинництва, EBІTDА на гектар, дол. США 

Джерело: розраховано автором за даними Додатку З.  
 

Урожайність, витрати ресурсів на 1 га і переважання в структурі посівів 

найбільш рентабельних сільськогосподарських культур – ключові чинники, 

що впливають на EBІTDА рослинницьких компаній. Низка холдингів, які не 

очолювали списки лідерів, мають високу ефективність у галузі рослинництва. 

Приміром, «Росток Холдинг» та «Аgromіno» демонструють високу 

ефективність та стабільність на протязі останніх 4 років (Додаток З). 

Аналіз нормативно-грошової оцінки землі в Україні та урожайності 

зернових в агрохолдингах за останні 5 років показав низку особливостей.  

Тренд зростання ціни землі демонструє лінійну регресію (R² = 0,9003). При 

цьому урожайність основної посівної культури (пшениці) в агрохолдингах 

росте за степеневою регресією (рис. 2.14).  
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Рис. 2.14. Динаміка урожайності пшениці в агрохолдингах  

та ціни земель в Україні, 2013–2017 рр. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Проведений кореляційний аналіз двох показників, показав, що ціна 

сільськогосподарської землі у високій степені (R² = 0,9003) залежить від 

урожайності пшениці в агрохолдингах. Для більшої достовірності даних нами 

була побудована модель з урахуванням часового лагу в 1 рік, яка підтвердила 

факт прямої залежності ціни сільськогосподарських земель від показника 

урожайності (R² = 0,9905) (рис. 2.15). 
 

 

Рис. 2.15 (а). Кореляційна залежність 

ціни землі та урожайності пшениці 
Джерело: власні дослідження. 

Рис. 2.15 (б). Кореляційна залежність 

ціни землі та урожайності пшениці з 

врахуванням впливу часового лагу
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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. 

Агровиробництво – це науковомістка галузь з високопродуктивною, 

дорогою і складною в обслуговуванні технікою та обладнанням. 

Кваліфікований персонал реально дозволяє оперативно реалізовувати 

надбання науково-технічного прогресу. Сучасний менеджмент на всіх 

рівнях – це потреба агробізнесу в умовах концентрації та інтеграції. Без 

вказаних факторів нівелюється перевага агробізнесу та унеможливлюється 

ефект від масштабу виробництва. Пропозиції на ринку праці не завжди 

відповідає таким вимогам, зменшується частка економічно-активного 

населеня, відсутні умови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

В агросекторі України працює близько 6 % українців, тобто понад 17 % 

зайнятого населення України (Додаток Е). Протягом 2013–2017 рр. за 

загальної тенденції скорочення працюючих на 16,3 %, цей показник в 

сільському господарстві становить 15,6 %, тоді як в промисловості – 23 % та 

торгівлі – 17,4 %.  

Зокрема у ТОП-200 найбільших роботодавців за версією журналу 

«Ретинг» у ІІ кв. 2018 р. увійшли 15 компаній українського агросектора, в т. ч. 

7 підприємств, які є в складі агрохолдингів (рис. 2.16). Окремі агрохолдинги 

(наприклад «Астарта Київ» та «UkrLаndFаrmіng») не потрапили до даного 

рейтингу у зв’язку з тим, що основою для формування рейтингу були дані за 

ІІ кв. року, коли через сезонність ще не працювали олійножирові й цукрові 

заводи, а також інші переробні аграрні підприємства. 
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Рис. 2.16. Рейтинг найбільших роботодавців агросектора,  

які входять до складу агрохолдингів, ІІ кв. 2018 р. 

Джерело: розраховано автором за даними [185].  
 

У рамках дослідження, за даними офіційних сайтів агрохолдингів, 

визначено кількість працюючих у найбільших 50-ти агрохолдингах України із 

земельним банком понад 35 тис. га (Додаток Є). Так, не зважаючи на те, що 

окремі компанії є найбільшими роботодавцями України, можемо зробити 

висновок, що окремі з них, які контролюють близько 15 % загальної площі 

сільськогосподарських угідь та майже 32 % площі угідь 

сільськогосподарських підприємств, забезпечують працевлаштуванням лише 

5,9 % офіційно зайнятих у сільському господарстві. 

Справедливою з цього приводу видається думка М. Калінчика про те, що 

«великі латифундії з використанням потужної зарубіжної техніки на 

виробництві сільськогосподарських культур тільки збільшують земельну 

ренту і зводять до нуля зарплатомісткість виробництва. Так, у зоні діяльності 

цих монстрів у кожному із сіл працюючими можуть бути 10–15 осіб, і не 

більше» [75, с. 6]. Тобто подальша агрохолдингізація галузі, серед інших 

негативних наслідків, спричинить критичний рівеня безробіття на селі. Це дає 

підстави дійти висновку про необхідність дієвої державної підтримки 
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розвитку малих і середніх підприємств, сімейних ферм та інших 

організаційно-правових форм господарювання, які сприяють розвитку села.  

Погоджуємося із думкою експертів, що у будь-якого зростання є межа – 

масштабування бізнесу не може відбуватися нескінченно. З кожним 

наступним кроком збільшення компанії, знижуються фіксовані витрати, але 

при цьому зростають витрати на управління – потрібно більше людей, і 

втрачається контроль над ситуацією на окремих важливих ланках. У якийсь 

момент негативні фактори починають превалювати над ефектом від масштабу, 

і підприємству стає невигідно зростати далі [191]. 

Результати проведеного дослідження підтверджують, що агробізнес у 

формі вертикальної інтеграції має переваги перед іншими 

сільськогосподарськими підприємствами. Проте підприємства, які належать 

агрохолдингам, не завжди прибутковіші, ніж малі форми господарювання – 

вони все більше інтенсифікують виробництво для отримання вищих врожаїв. 

Водночас, саме завдяки діяльності великого аграрного бізнесу Україна відома 

в усьому світі як найбільший постачальник на глобальні ринки олії, зернових, 

цукру, меду та інших агропродуктів.  

На  нашу думку, в довгостроковій перспективі ймовірність банкрутства 

агрохолдингів є невисокою. Це пояснюється тим, що вони мають 

диверсифіковану структуру бізнесу, довгострокову інвестиційну стратегію та 

володіють антикризовими механізмами управління вертикально 

інтегрованими структурами в умовах несприятливої ринкової кон’юнктури. 

Пріоритетними напрямами розвитку для вертикально інтегрованих 

агропромислових компаній мають стати оптимізація структури капіталу, 

підвищення рентабельності операційної діяльності за рахунок оптимізації 

витрат. Українські агрохолдинги у середньостроковій перспективі мають бути 

націлені на використання можливостей завоювання нових ринків збуту [47], у 

першу чергу ринку країн Азії, Африки, Латинської Америки. 

Отже, агрохолдинги відомі як високоефективні та конкурентоспроможні 

структури, тому їх розвиток в Україні слід сприймати як об’єктивну реальність 
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у прояві підприємницького ефекту в умовах розвитку ринкових відносин. 

Загальна капіталізація українських агрохолдингів за 2017 р. зросла на 28,7 %. 

Одночасно з цим, вертикально інтегровані структури не завжди більш 

прибуткові, ніж їх дрібні конкуренти – вони інвестують у виробництво більше 

коштів, щоб отримувати більш високі врожаї. Частка прибуткових 

агрохолдингів у загальній кількості даних форм господарювання становить 

75,0 %, тоді як частка прибуткових сільськогосподарських підприємств серед 

цієї категорії – 86,7 %. Середня прибутковість агрохолдингів зросла у 2017 р. 

на 8 %, проте їхню діяльність бажано спрямовувати в русло загальнодержавної 

аграрної стратегії. Це означає, що державна аграрна політика щодо розвитку 

агрохолдингів має формуватися, передусім, у напрямі забезпечення 

збалансованого розвитку сільського господарства і сільських територій у всіх 

регіонах. 

 

 

2.3. Особливості оподаткування агрохолдингів як напрям державного 

регулювання їх діяльності 

 

Концентрація ресурсів агробізнесу – це світовий тренд і саме по собі є 

позитивним явищем. Але в українських реаліях це відбувається прискореними 

темпами, а сприяють цьому доступніші умови входження на ринок та 

економічно вигідні умови функціонування. По-перше, мораторій на 

сільськогосподарські землі призводить до того, що земля – це дешевий ресурс, 

тому увійти у ринок шляхом оренди є найпростішим способом. По-друге, 

пільгове оподаткування в аграрному секторі дозволяє аграрному бізнесу 

накопичувати значні кошти для капіталовкладень. Згідно із законодавством, 

підприємства, які в структурі виручки мають не менше 75 % реалізації 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, можуть 

функціонувати на спрощеній системі оподаткування. Чим і користуються 

агрохолдинги, мінімізуючи свої податкові платежі, набувши статусу платників 
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податку 4-ої групи. Агрокомпанії на законних підставах не платять податок на 

прибуток та на землі, що знаходяться в їх користуванні. На томість, вони 

платять мізерний податок за спрощеною системою оподаткування в 

сільському господарстві, розмір якого в рази менший порівняно з тим, якби 

вони платили на загальній системі оподаткування. По-третє, розвиток бізнесу 

агрохолдингами в попередні роки обумовлений можливістю отримувати 

дотації і субсидії через сільськогосподарські підприємства.  

Серед усіх економічних методів державного регулювання діяльності 

агрохолдингів пропонуємо розглянути найбільш суперечливі та складні з 

позицій механізмів їх реалізації, а саме – механізму оподаткування та 

механізму державної підтримки. Особливості діяльності агрохолдингів довели 

необхідність докорінного реформування системи пільгового оподаткування та 

державної підтримки аграрного підприємництва в Україні. Проте, 

фундаментальних положень реформи, які б розділяли більшість науковців-

аграріїв, дотепер не розроблено.  

Важливе значення для розвитку агрохолдингів має податкове 

законодавство України. Воно забезпечує аграрним підприємствам податкове 

навантаження приблизно утричі нижче, ніж в інших галузях економіки 

[195, с. 28]. Найголовніше питання, яке турбувало аграріїв донедавна був 

спецрежим ПДВ. До 2015 р. включно на спецрахунок аграріїв поверталося 

100 % податку. Починаючи з 2016 р. система, попри протести аграріїв, 

змінилася. З 1 січня 2016 р. до 1 січня 2017 р. обсяг зарахування коштів на 

спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств став 

диференційованим залежно від виду діяльності: за операціями при постачанні 

зернових і технічних культур – 15 %, продукції тваринництва – 80 %, інших 

сільськогосподарських товарів і послуг – 50 %. З 1 січня 2017 р. спецрежим 

ПДВ для вітчизняних сільськогосподарських виробників скасовано. Саме 

спеціальні режими оподаткування надавали агрохолдингам конкурентні 

переваги за рахунок «ефекту масштабу», поширення схем податкової 
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оптимізації у вертикальній інтеграції, зменшення трансакційних витрат тощо 

[64, с. 135].  

Міжнародний валютний фонд наполегливо рекомендував, щоб 

агровиробники перейшли на загальнообов’язковий режим сплати ПДВ, а 

питання повного скасування спецрежиму ПДВ було одним із ключових 

програм подальшої співпраці з міжнародними кредиторами. Таку вимогу 

мотивують тим, що пільги сектору щорічно досягають 30 млрд грн, половина 

яких пов’язана з ПДВ, слушно зауважуючи, що більшу вигоду від цих пільг 

отримують агрохолдинги, оскільки офіційно близько 3 % підприємств 

обробляє майже половину сільгоспугідь у країні. За їх оцінкою, переведення 

товаровиробників на загальний режим сплати ПДВ збільшить зростання 

податкових надходжень на 0,5–0,75 % ВВП [152].  

В роботі здійснено дослідження щодо бюджетного відшкодування ПДВ 

у 2014–2018 рр. Ці роки охоплюють період існування спецрежиму ПДВ та 

загальнообов’язкової сплати ПДВ (рис. 2.17).  

 

 

Рис. 2.17. Обсяги бюджетного відшкодування ПДВ  

в Україні, 2014–2018 рр. 

Джерело: : власні дослідження, розраховано за даними ДКС [73]. 
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Як бачимо, обсяги бюджетного відшкодквання ПДВ постійно 

зростають. Якщо у 2014 р. компенсовано 53447,6 млн грн, то за результатами 

2017 р. обсяг бюджетної компенсації зріс більш ніж удвічі та становив 

120060,6 млн грн. Зауважимо, що за 9 місяців 2018 р. загальна сума 

відшкодувань уже перевищила річний показник 2016 р. Щорічні темпи росту 

бюджетного відшкодування ПДВ знаходяться в межах 116–138 %, починаючи 

з 2017 р. темпи росту зменшилися до 127,2 %, тоді як в 2016 р. цей показник 

становив 138,0 % і був найвищим за досліджуваний період. 

У середньому в 2017 р. сума бюджетного відшкодування на одного 

платника ПДВ становила 17 млн грн [5]. З усієї кількості платників ПДВ, які 

претендують на бюджетне відшкодування, у кожній області є лідери, які 

займають ту чи іншу частку в загальній сумі відшкодованого ПДВ 

(Додаток К). На підставі щомісячної інформації Державної казначейської 

служби було відібрано найбільших отримувачів бюджетного відшкодування 

ПДВ в аграрній сфері.  

В рамки проведеного дослідження потрапили підприємства, яким 

протягом 2017–2018 рр. здійснено відшкодування ПДВ за місяць в сумі понад 

50 млн грн. Так, за аналізований період найбільшу суму бюджетного 

відшкодування отримали платники ПДВ, які зареєстровані у м. Києві – 

29 платників, Одеській області – 4 платника, Полтавській, Львівській, 

Дніпропетровській областях – по 2 платника, Запорізькій, Сумській, 

Миколаївській та Вінницькій областях – по 1 платнику. За результатами 

2017 р. до нашого рейтингу включено 38 підприємств аграрної сфери із 

загальною сумою бюджетних виплат 43789,50 млн грн, що становить 36,5 % 

від загального обсягу відшкодованого ПДВ, а за результатами 9 міс. 2018 р. – 

32 підприємства із загальним обсягом виплат 29753,9 млн грн або 30,4 % 

загального бюджетного відшкодування ПДВ (табл. 2.11). Також зауважимо, 

що із зазначених підприємств половина належать до агрохолдингових 

структур. На них припадає п’ята частина загального обсягу бюджетного 

відшкодування ПДВ, а саме: 22,1 % у 2017 р. та 18,4 % у 2018 р.  
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Таблиця 2.11 

Бюджетне відшкодування ПДВ підприємствам аграрного сектору 

України, 2017–2018 рр.* 

Показник 2017 р. 9 міс. 2018 р. 

Кількість підприємств, од. 38 32 

в т.ч. агрохолдинги 17 15 

Відшкодування агропідприємствам, млн грн 43789,5 29753,3 

в т.ч. агрохолдинги 26475,9 18039,4 

Вцілому відшкодовано, млн грн 120060,0 97833,4 

Частка аграрного сектору , % 36,5 30,4 

в т.ч. агрохолдинги 22,1 18,4 

*До вибірки включено господарства, які отримували виплати понад 50 млн грн в місяць. 

Джерело: розраховано за даними Додатку К та Л. 

 

Рейтинг найбільших отримувачів бюджетного відшкодування ПДВ в 

2017 р. очолював агрохолдинг «Kernel» , який представляло ряд господарств: 

ТОВ «Кернел-Трейд», СТОВ «Дружба-Нова», ТОВ «Енселко Агро», СТОВ 

«Придніпровський Край». В цілому цим підприємствам з бюджету 

компенсовано в 2017 р. – 8639,77 млн грн, а за 9 міс. 2018 р. – 5228,53 млн грн. 

Агрохолдинг «HаrvEаst»  в особі ПРАТ «ММК ім. Ілліча» лідирує за 

результатами 2018 р. (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Обсяги бюджетного відшкодування ПДВ агрохолдингам  

в 2017–2018 рр.*, млн грн 
* дані 2018 р. за 9 місяців 

Джерело: власні дослідження, розраховано за даними Додатку Л. 
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До найбільших одержувачів відшкодування ПДВ в АПК також увійшли 

такі компанії: ТОВ СП «Нібулон» (Нібулон); ТОВ «АТ Каргілл» та ТОВ 

«М.В. Карго» (Cаrgіll); ПРАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів», ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та ТОВ «Катеринопільський 

елеватор» (МХП); ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (LNZ Group); 

ТОВ «Агропросперіс трейд» (Агропросперіс NCH); ТОВ «Цукорагропром» та 

ТОВ «Зерно-Агротрейд» (Астарта Київ). 

Водночас, суттєвим є те, що йдеться не про суми надмірно сплаченого 

податку у процесі забезпечення виробничого циклу, а про відшкодування 

експортного ПДВ, тобто поверненню суб’єкту – експортеру сум сплаченого до 

державного бюджету податку в процесі виробництва та реалізації продукції, 

яка експортується. Тому переведення агрохолдингів на загальну систему 

адміністрування податку на додану вартість і скасування податкових пільг для 

цієї категорії виробників було цілком логічним.  

Потрібно зазначити, що із запровадженням згаданих вище змін 

відбулося удосконалення та спрощення адміністрування ПДВ. Про це свідчить  

як статистика скарг, які надходять до Міністерства фінансів України, так і дані 

від Офісу бізнес-омбудсмена. 90 % заявок відшкодовується протягом 

30-денного терміну. За даними Trаnspаrency Іnternаtіonаl [140], реформу 

системи відшкодування ПДВ було визнано одним із найефективніших 

антикорупційних кроків 2017 р. Це стало можливим завдяки виключенню на 

законодавчому рівні з повноважень Державної фіскальної служби України 

обов’язку надавати висновки про підтвердження суми бюджетного 

відшкодування. Сьогодні система працює у автоматичному режимі за 

принципом відсутності заперечень. Якщо протягом визначеного законом 

терміну ДФС не встановила факту порушення податкового законодавства 

платником, заявка автоматично йде на відшкодування. 

Збоку держави питання адміністрування ПДВ для аграріїв є прозоро 

вирішеним на законодавчому рівні, що не скажеш про єдиний податок 4-ої 

групи. нині цей спеціальний податковий режим єдиного податку 4 групи 
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залишається найбільш суттєвим для сільськогосподарських виробників. 

Дискусії з приводу цього питання залишаються актуальними і надалі. Ще в 

2014 р. діяв фіксований сільськогосподарський податок, але з 1 січня 2015 р. 

його трансформували у єдиний податок 4-ї групи. До цієї групи входять 

агровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва не менше 

75 %. Ставка єдиного податку для 4-ї групи у 2016-му складає в межах 0,16–

5,4 % нормативно-грошової оцінки 1 га землі залежно від виду земель. У 

2015 р. ставка податку становила 0,09–3,0 %, тоді як у 2014 р. фіксований 

сільгоспподаток склав 0,03–1,0 % нормативно-грошової оцінки 1 га [153]. 

Пільгову систему мали скасувати, однак аграрним лоббі вдалося її 

відстояти. Натомість, ставки податку зросли у відсотках до бази 

оподаткування. Суттєво збільшено коефіцієнт для ріллі, сіножатей і пасовищ 

– до 0,81 (попередній розмір ставки – 0,45). У 2014 р. сільськогосподарські 

товаровиробники у середньому платили 6 грн/га, у 2015р. – 120–130 грн/га,  а 

в 2016 р. – 216 грн/га.  

Державна фіскальна служба щороку оприлюднює список 

100 найбільших платників податків в Україні. За результатами 2017 р. уперше 

до цього списку потрапили лише дві компанії з аграрної галузі і обидві входять 

в структуру холдингу МХП. Аграрний сектор у структурі ВВП України 

становить 11–13 %, а серед усіх аграрних компаній знайшлось лише дві, які 

увійшли в цей список (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Агрокомпанії в рейтингу найбільших платників  

податків України (на 01.01.2018 р.) 

Платник 
Сплачено податків, 

млн грн 

Місце в рейтингу 

на 01.01.17 на 01.01.18 

ТОВ Вінницька птахофабрика  906 128 53 

ПАТ Миронівська птахофабрика  699 161 61 

Джерело: власні дослідження, розраховано за даними ДФС [183]. 
 

Відтак, ТОВ Вінницька птахофабрика» сплатила до бюджету 906 млн 

грн та посіла 53 місце у рейтингу найбільших платників податків за 2017 р. та 

ПАТ Миронівська птахофабрика перерахувала до бюджету 699 млн грн 
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зайнявши 61 місце. На жаль, в сотню найбільших платників податків за 

1 півріччя 2018 р. не потрапила жодна агрокомпанія. 

Проте аграрний бізнес в цілому залишається істотним платником 

податків в Україні. Так, за 2015 р. аграрна галузь перерахувала до бюджету 

України 14,392 млрд грн [174, с. 108], а за перше півріччя 2016 р. аграрії 

сплатили 9,9 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів. Ця цифра становить 

4 % від усіх надходжень за перше півріччя (238,3 млрд грн), тобто платежі 

аграріїв до бюджету перевищили показники надходжень від операцій із 

нерухомим майном, сфери інформації та комунікацій, будівництва тощо [1]. 

Тенденції щодо збільшення обсягів перерахованих податків аграріями 

збереглися і протягом 2016–2017 рр. (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Сплата податків аграрним сектором у розрізі регіонів України, млн грн 

Регіон 
Рік 2017 р. до 2016 р.  

2016 2017 + / - % 

Вінницька 973,7 2339,9 1366,2 240,3 

Волинська 247,7 487,9 240,2 197,0 

Дніпропетровська 739,2 1744,2 1005,0 236,0 

Донецька 422,0 1032,8 610,8 244,7 

Житомирська 605,6 2140,6 1535,0 353,5 

Закарпатська 192,8 337,4 144,6 175,0 

Запорізька 553,9 1380,0 826,1 249,1 

Івано-Франківська 261,9 552,8 290,9 211,1 

Київська 896,9 2140,6 1243,7 238,7 

Кіровоградська 764,2 1836,0 1071,8 240,3 

Луганська 268,5 748,8 480,3 278,9 

Львівська 359,2 625,8 266,6 174,2 

Миколаївська 489,5 1112,4 622,9 227,3 

Одеська 592,7 1407,5 814,8 237,5 

Полтавська 1249,4 2972,7 1723,3 237,9 

Рівненська 352,8 609,6 256,8 172,8 

Сумська 770,4 1491,9 721,5 193,7 

Тернопільська 325,5 693,2 367,7 213,0 

Харківська 799,5 1875,4 1075,9 234,6 

Херсонська 476,5 1266,2 789,7 265,7 

Хмельницька 648,2 1284,8 636,6 198,2 

Черкаська 1176,2 2280,1 1103,9 193,9 

Чернівецька 1476,2 313,1 -1163,1 21,2 

Чернігівська 749,2 1359,9 610,7 181,5 

м. Київ 186,9 398,1 211,2 213,0 

Разом 15578,6 32431,7 16853,1 208,2 

Джерело: розраховано за даними ДФС [121]. 
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В цілому у 2016 р. аграрії сплатили податків на загальну суму 

15,7 млрд грн, що становить 5,17 % усіх податкових надходжень України 

(305 млрд грн). В 2017 р. агросектор сплатив удвічі більше, ніж у 2016 р. – 

32,4 млрд грн або 6,2 % усіх податкових надходжень (519 млрд грн). 

Найбільше податків аграріями сплачено до бюджетів Вінницької, 

Житомирської, Київської, Полтавської та Черкаської областей. Проте 

найбільший приріст забезпечили агровиробники Херсонської, Луганської, 

Запоріжської та Донецької областей. Одним із факторів такого зростання стало 

розширення бази оподаткування з 2017 р. шляхом зміни режиму 

оподаткування ПДВ для агровиробників.  

Підприємствами галузі тваринництва до бюджету 2016 р. перераховано 

– 2,0 млрд грн (12,7 %), підприємствами галузі рослинництва – 13,0 млрд грн 

(82,86 %), змішаного та іншого виробництво – 0,7 млрд грн (4,39 %) [151]. 

Бюджет 2017 р. галузь тваринництво поповнило на 4,5 млдр грн (13,9 % 

загальних платежів аграрного сектора). Так, птахівники сплатили 3,0 млрд грн 

або 68,07 % загальних податків у тваринництві, а лідерами зі сплати податків 

в цій галузі є агрохолдинг МХП (Вінницька й Миронівська птахофабрики) та 

UkrLаnd Fаrmіng (ПАТ Агрохолдинг Авангард). Ліредами за податками у 

скотарстві є сільськогосподарські кооперативи «Перший національний 

виробничий кооператив», «Ярославна», «Буринська слобода» – 0,66 млрд грн, 

що становить 14,65 % податків тваринництва, у свинарстві – ТОВ Даноша, 

ТОВ НВП Глобинський свинокомплекс, ПрАТ Агрокомбінат Слобожанський 

14,59 % (0,66 млрд грн) та 0,16 % інші галузі [101]. 

Вагомий вклад у наповнення Зведеного бюджету України роблять саме 

агрохолдинги. За даними Державної фіскальної служби досліджено 

найбільших платників податків в аграрному секторі (табл. 2.14). Основний 

вклад за податковими сумами останніх років роблять такі агрогіганти як 

Cаrgіll, МХП, Астарта Київ, KERNEL, UkrLаnd Fаrmіng, Нібулон, кожен з яких 

володіє понад 80,0 тис. га. В рейтинг найкращих платників податків потрапили 

і відносно не великі агрохолдинги такі як Агро регіон, Комплекс Агромарс (по 
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35 тис га), Волинь Зерно Продукт, Нива Переяславщини та Батьківщина (20–

25 тис. га).  

Таблиця 2.14 

Рейтинг найбільших платників податків серед агрохолдингів,  

2016–2017 рр. 

2016 р. 2017 р. 

Назва підприємства Агрохолдинг Назва підприємства Агрохолдинг 

1 ТОВ «АТ Каргілл»  Cаrgіll  Рослинництво 

2 
ПАТ «Миронівська 

птахофабрика» 
МХП 1 ТОВ СП «НІБУЛОН» Нібулон 

3 
ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» 
МХП 2 ТОВ «АТ Каргілл»  Cаrgіll  

4 
ТОВ «Агрофірма ім. 

Довженка» 
Астарта Київ 3 ТОВ Кернер Трейд KERNEL  

5 ТОВ СП «НІБУЛОН» Нібулон 4 
ТОВ «Аграрні системні 

технологіЇ» 

Аграрні 

системні 

технології 

6  ПАТ «АПК-Інвест» АПК Інвест 5 ТОВ «УКРАГРОКОМ» Украгроком 

7 
ТОВ «Українські 

аграрні інвестиції» 
KERNEL  6 

ТОВ «ЗЕРНО-

АГРОТРЕЙД» 
Астарта Київ 

8 ТОВ «Енселко Агро» KERNEL  7 
ТОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-

ПРОДУКТ» 

Волинт-

Зерно-

Продукт 

9 ТОВ «Дружба-Нова» KERNEL  8 
ТОВ «МРІЯ 

ТРЕЙДИНГ» 
Мрія 

10 
ПАТ «Райз-

Максимко» 

UkrLаnd 

Fаrmіng PLC  
9 

ТОВ «АГРО-РЕГІОН 

УКРАЇНА» 
Агро регіон 

11 ПАТ «Агротон» Агротон  Тваринництво 

12 
ТОВ ПК Зоря 

Поділля 

Укрпромінвест-

агро 
1 

ТОВ Вінницька 

птахофабрика 
МХП 

13 
ТОВ Волочинськ-

Агро 
Астарта Київ 2 

ПАТ «Миронівська 

птахофабрика» 
МХП 

14 
ТОВ  

Полтавазернопродукт 
Астарта Київ 3 

ПАТ «АГРОХОЛДИНГ 

АВАНГАРД» 

UkrLаnd 

Fаrmіng PLC  

15 
ТОВ Агрофірма 

Добробут 
Астарта Київ 4 

СТОВ «СТАРИНСЬКА 

ПТАХОФАБРИКА» 
МХП 

16 ТОВ Кернер Трейд KERNEL  5 ПрАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» МХП 

17 СТОВ Батьківщина Батьківщина 6 ТОВ «АГРО-ОВЕН» Агро-Овен 

18 
ТОВ Баришівська 

зернова компанія 

Баришівська 

зернова 

компанія 

7 
ДП «ПЕРЕМОГА 

НОВА» 
МХП 

19 
ТОВ Вінницька 

птахофабрика 
МХП 8 

ТОВ «КОМПЛЕКС 

АГРОМАРС» 

Комплекс 

Агромарс 

20 
СУВ ТОВ Нива 

Переяславщини 

Нива 

Переяславщини 
9 

ДП «АВАНГАРД-

АГРО»  

UkrLаnd 

Fаrmіng PLC  

Джерело: розраховано за даними ДФС [186–188]. 
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Існує дві системи, за якими можна визначити, хто найбільше серед 

сільськогосподарських виробників наповнює казну. Так, якщо брати податок 

на 1 га, найбільше платять фермери і середні сільськогосподарські  

підприємства, якщо об’єми виробництва – агрохолдинги [40]. Для прикладу, 

агрохолдинг «Мрія» сплатив до бюджету за 2017 р. – 443,76 млн грн. На 

рис. 2.19 наведено зображено структуру податків великих агрокомпаній на 

прикладі агрохолдингу «Мрія». 

 

 

 

Рис. 2.19. Структура сплачених податкових платежів  

агрохолдингом «Мрія», 2017 р., % 

Джерело: розраховано за даними офіційного сайту агрохолдингу [190]. 
 

Як видно, близько половини платежів становить податок на додану 

вартість. Чверть усіх податкових платежів агрохолдингу складає податок на 

доходи фізичних осіб. Зауважимо, що агрокомпанія, користуючись пільговим 

режимом оподаткування, сплатила єдиного податку на суму 40071,3 тис. грн 

або 9,0 %, тоді як податку на прибуток лише 4968,3 тис. грн або 1,1 % 

загальних податкових платежів. 
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Для агрохолдингів, пільговий режим оподаткування – це можливість 

несплачувати податки у повному обсязі. Реально до складу агрохолдингів 

входять повністю юридично самостійні підприємства: олійно-жирові 

комбінати, м’ясо- і молокопереробні підприємства, хлібозаводи, цукрові 

заводи, які позиціонують себе  платниками єдиного податку. Зважаючи на це, 

стверджуємо, що єдиний податок треба застосовувати для підприємств 

першого рівня агрохолдингів, тобто лише сільськогосподарських підприємств, 

зорієнтованих на вирощування сільськогосподарської продукціії. 

Підприємства вищих (наступних) рівнів інтеграції, що входять в агрохолдинг, 

і які не орнедують землі, мають оподатковуватись податком на прибуток і 

сплачувати податок на землю, що не використовується в 

сільськогосподарському виробництві. 

Існує також інша проблема, пов’язана з механізмом оподаткування 

агрохолдингів. Холдингові компанії сплачують податки за місцем 

перебування їх центральних офісів, переважно – це у великих містах, а місцеві 

бюджети недоотримують податкових платежів від їх діяльності (рис. 2.20).  

 

 

 

Рис. 2.20. Структура сплачених податкових платежів KERNEL  

за спрямованістю, 2016–2017 рр., % 

*  Примітка: дані 2016 р. за І півріччя 

Джерело: побудовано за даними офіційного сайту компанії [143]. 
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Відтак, на прикладі агрохолдингу KERNEL видно, що понад третина 

податкових платежів спрямовується до державного бюджету. Частка місцевих 

податків зменшилася з 73,6 % в 2016 р. до 63,96 % в 2017 р.  

Нині має місце значна кількість маніпуляцій з приводу дотацій збоку 

тих, хто хоче від держави отримувати багато, а сплачувати податки – ні. 

Дослідження підтвердили факт, що система діє за принципом «плати більше 

податків – отримуй більше підтримки». Адже чесний і прозорий бізнес, від 

найдрібнішої ферми до великої корпорації, потребує державної уваги. 

Бюджетна підтримка у вигляді дотації виплачується за напрямами, які зазнали 

найбільших втрат від економічної кризи, передусім тваринництва, садівництва 

та овочівництва для забезпечення внутрішнього ринку вагомою, з позицій 

забезпечення продовольчої безпеки, вітчизняною м’ясною та молочною 

продукцією. 

Водночас вважаємо, що державне регулювання діяльності 

агрохолдингів за рахунок економічних важелів мало б сприяти розвитку 

сільської інфраструктури: доріг, енергетики, зв’язку; підтримці аграрних 

кооперативів; захисту від рейдерства; припиненню «здирництва» при 

реєстрації договорів оренди. Все це набуло б більшої ефективності, ніж 

нинішні кілька мільярдів бюджетної підтримки переважною мірою для 

великого агробізнесу.  

Результати дослідження довели, що функціонування спеціальних 

податкових режимів для виробників сільськогосподарської продукції, які є в 

структурі агрохолдингу, суттєво послаблює податкове навантаження на них, а 

тому є вигідним. Факт того, що великі аграрні холдингові структури, які 

використовують неформальні зв’язки в державних установах, утримують в 

штаті клаліфікованих економістів і юристів, стають основними отримувачами 

бюджетних коштів за державними програмами підтримки розвитку сільського 

господарства. Зазначені недоліки вказують на необхідність упровадження змін 

і трансформації спеціальних режимів оподаткування сільгоспвиробників та 

механізмів розподілу державних дотацій, що стимулюватимуть сільський 
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розвиток. В основу змін мають бути закладені нові концептуальні положення, 

серед яких слід відзначити такі: 

1) спеціальні режими оподаткування аграрних підприємств, які є в 

складі агрохолдингів, мають враховувати розміри підприємства та види 

виробництв сільськогосподарської продукції, що відрізняються за рівнем 

рентабельності; 

2) запровадження механізмів, які б забезпечували сплату податків 

агрохолдингів не за місцем їх юридичної реєстрації, а за місцем фактичної 

виробничої діяльності їх аграрних підрозділів, тобто у сільській місцевості; 

3)  бюджетна підтримка повинна стимулювати розвиток 

високотехнологічних виробництв, що дасть змогу підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції та 

надаватися в переважній більшості для селоутворюючих підприємств – 

виробників сільськогосподарської продукції. 

Запропоновані зміни в чинному механізмі оподаткування та державної 

підтримки агрохолдингів – виробників сільськогосподарської продукції – 

мають сприяти подальшому зростанню рівня продовольчої та економічної 

безпеки держави, що є пріоритетним напрямом її розвитку.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

У другому розділі дисертації досліджено сучасні тенденції розвитку 

агрохолдингів, а саме: виявлено проблеми і передумови формування 

земельного банку латифундістів України та визначена роль держави в цих 

процесах, проаналізовано фінансово-господарську діяльність агрохолдингів, 

поглиблено науково-практичні засади щодо оподаткування агрохолдингів, які 

першочергового направлені на посилення соціальної відповідальності бізнесу. 

Узагальнені висновки зведено до таких положень: 
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1. Встановлено, що частка агрохолдингів в загальній кількості 

сільськогосподарських підприємств України щороку зростає. Проте загроза 

формуванню конкурентного аграрного середовища проявляється не так в їх 

кількості, як у сукупному земельному банку, що вони формують. В період 

2013–2016 рр. середня площа орендованих земель зросла на 36,3 % та 

становила в 2016 р. 64,24 тис. га. Проте з 2014 р. тенденції до збільшення 

земельних активів агрохолдингів не спостерігаються. Агрохолдинги України 

контролюють сукупно приблизно 6,4 млн га сільськогосподарських угідь, або 

15,0 % від загальної площі сільськогосподарських земель в Україні та третину 

таких угідь сільськогосподарських підприємств. 

2. Виявлено, що найбільші за розміром землекористувань 

агрохолдинги (в межах 200–600 тис. га) розміщують своє виробництво у 

найпридатніших для сільського господарства регіонах – Вінницькій, 

Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Хмельницькій 

областях. Агрохолдинги із земельним банком в межах 100–200 тис. га – у 

Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Харківській, 

Черкаській та Чернігівській областях. Найактивнішими учасниками процесу 

консолідації земель сьогодні є середні агрохолдинги з розміром земельного 

банку в межах 20–40 тис. га. 

3. 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). Розмір орендної плати є вищим у тих 

регіонах, де більша присутність агрохолдингів. Якщо агробізнес буде готовий 

сплачувати власникам ділянок хоча б свого свого доходу, то ймовірним є 

зростання середньої орендної плати до 2,5–3 тис. грн за гектар. 

4. Відносно позитивною є динаміка економічних результатів 

фінансово-госаподарської діяльності агрохолдингів. Стратегія розвитку 
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великого агробізнесу країни впродовж останніх 10 років передбачала активну 

інвестиційну політику: найбільші агрохолдинги зареєстровані на Кіпрі, 

Люксембурзі, Нідерландах. В період 2013–2018 рр. 16 українських 

агрохолдингів розміщували свої акції на міжнародних фондових біржах. 

Протягом 2013–2018 рр. сумарна вартість публічних агрокомпаній 

зменшилась на 2,98 млрд дол. США, що становить майже 50 %. Проте загальна 

капіталізація українських агрохолдингів за 2017 р. зросла на 28,7 %, порівняно 

із 2016 р. Прогнозовані розрахунки показують, що за наступні три роки обсяг 

інвестування сільського господарства України, хоча і матиме тенденцію до 

збільшення, проте не зможе досягти рівня 2013 р. 

5. Доведено, що підприємства, які належать агрохолдингам, не завжди 

більш прибуткові, ніж їх дрібні конкуренти. Частка прибуткових 

агрохолдингів в загальній кількості даних форм господарювання становить 

75,0 %, а частка прибуткових сільськогосподарських підприємств у загальній 

їх кількості – 86,7 %. Середня прибутковість агрохолдингів зросла у 2017 р. до 

8 %, тоді як цей показник в цілому у сільському господарству України 

становив 18,7 %.  

6. Виявлено, 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. 

7. Обгрунтовано, що в основу змін механізму оподаткування 

агрохолдингів мають бути закладені нові концептуальні положення, серед 

яких слід назвати такі: 1) спеціальні режими оподаткування аграрних 

підприємств, які є в складі агрохолдингів, мають враховувати розміри 

підприємства та види виробництв сільськогосподарської продукції; 

2) запровадження сплати агрохолдингами соціального податку на сільський 

розвиток через механізм, який би забезпечував сплату податків не за місцем їх 

юридичної реєстрації, а за місцем фактичної виробничої діяльності їх аграрних 
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підрозділів, тобто у сільській місцевості; 3) бюджетна підтримка повинна 

стимулювати розвиток високотехнологічних виробництв, що дасть змогу 

підвищити конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської 

продукції та надаватися в переважній більшості для селоутворюючих 

підприємств – виробників сільськогосподарської продукції. 

 

Основні наукові результати другого розділу опубліковано у працях 

автора: [36; 76; 79; 83; 86]. 

 

В розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [1; 3; 5; 23; 28; 36; 39; 47; 56; 64–68; 70–

73; 75; 95; 101; 110; 116–117; 121–124; 128; 137; 140–141; 143; 148–149; 151–

153; 165; 167; 171; 174; 183; 185–188; 190–191; 193; 195; 200; 216]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ 

 

 

3.1. Державне регулювання політики соціальної відповідальності 

агрохолдингів 

 

Історично так склалося, що Україну на світовому ринку сприймають як 

країну з високим потенціалом в аграрній сфері. Цілком логічно, що за таких 

умов основною галуззю країни має стати сільське господарство, а аграрний 

бізнес повинен відігравати основну роль в збалансованості сільського 

розвитку. Успішні аграрні підприємства є запорукою розвитку економіки 

держави в цілому та сільської місцевості зокрема. Адже вони забезпечують 

роботою місцевих жителів, наповнюють податками та зборами місцеві 

бюджети, підтримують, або у разі необхідності, створюють і розвивають 

соціальне середовище та інженерно-технічну інфраструктуру. Одну з 

головних ролей в цьому покладено на політику соціальної відповідальності 

бізнесу. 

Питання щодо функціонування агрохолдингів мають різні погляди 

стосовно їх впливу на сільський розвиток. З одного боку, функціонування 

агрохолдингів прискорить знищення села, з іншого – їх діяльність стане 

суттєвою підтримкою для сільського розвитку [59, с. 31]. Яку б роль не 

виконували агрохолдинги, однозначно можна ствержувати, що їх виникнення 

внесло певні корективи в соціально-економічну ситуацію на селі. Підтримка і 

розвиток сільської інфраструктури за визначенням не є функцією 

агрохолдингів [36, с. 6].  

За несприятливих в бізнесі умов агрохолдинги можуть вийти з ринку без 

значних втрат. Особливо це стосується тих структур, які займаються 

переважно рослинництвом на орендованих землях. У цьому випадку власники 
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земельних паїв і сільські громади зазнають суттєвих витрат, особливо у 

короткостроковій перспективі. Все це хвилює і сільське населення, і місцеві 

органи влади і, нарешті, уряд, який відповідальний за стабільність ситуації на 

селі з урахуванням незавершеної реформи місцевих органів самоврядування. 

Тому і в ЗМІ, і на місцях, і на рівні уряду порушуються питання виробничої 

діяльності агрохолдингів та її впливу на процеси збалансованого сільського 

розвитку.  

З іншого боку, зарубіжний досвід засвідчує, що бізнес змінює 

корпоративну та соціальну культуру, що проявляється у виконанні функцій 

соціальної відповідальності. Це вже стає частиною бізнес-стратегії і рекламною 

візитівкою для прихильності сільських громад до їх розвитку. Тому цей досвід 

є важливим для українських агрохолдингів щодо посилення відповідальності за 

підтримання соціальної інфраструктури сільських територій. Слід 

усвідомлювати, що соціально орієнтована діяльність приносить підприємствам, 

що реалізують власні соціальні програми, відчутну вигоду. Вони 

функціонують значно успішніше і ефективніше, ніж компанії, що не мають 

таких програм, завдяки зміцненню репутації й іміджу компанії, підвищення 

ефективності ведення бізнесу та інвестиційної привабливості компанії [74]. 

Великі холдингові аграрні компанії одними із перших внесли корективи 

у пріоритети з отримання максимально можливих прибутків до забезпечення 

оптимальних взаємин між бізнесом та місцевими громадами. Підкреслюємо 

те, що соціальна відповідальність бізнесу має виключно позитивний вплив на 

сталий розвиток компанії у довготривалій перспективі, зберігаючи соціально 

– економічну і політичну стабільність у суспільстві. Проблема полягає в тому, 

що не всі аграрні компанії вбачають в соціальній відповідальності дієвий 

інструмент підвищення їх інвестиційної привабливості. Винятком є 

агрохолдинги Ukrlаndfаrmіng, Кернел Групп, Астарта-Київ, Миронівський 

хлібопродукт (МХП), Мрія холдинг, Індустріальна молочна компанія (ІМК), 

Укрпромінвест-Агро, АgroGenerаtіon, HаrvEаst Holdіng, Нібулон, Сварог Вест 

Груп (Додаток О). 
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Натепер в Україні соціально відповідальних компаній менше, ніж 

потребує цього ситуація на селі. Для України практика розбудови аграрного 

бізнесу, що ґрунтується на принципах його відповідальності за інтереси 

суспільства, це унікальний досвід. Зауважимо, що соціальна відповідальність 

не повинна базуватися на спонсорстві та рекламі, а стати інструментом 

зацікавленості у наданні українським громадам ширших можливостей, 

покращенні рівня життя сільських мешканців. Ця етична складова бізнесу є 

вершиною формування поваги та підтримки компанії українською громадою. 

Нині в Україні соціальна відповідальність бізнесу знаходиться на стадії 

розвитку, тому навіть в тому випадку, якщо компанія упроваджує політику 

соціальної відповідальності, до неї всеодно неоднозначне ставлення 

суспільства. І щоб показати справжні наміри менеджменту, потрібно 

створювати довкола компанії сприятливе соціальне середовище та 

інтегруватися в те середовище, в якому воно працює. Відповідальний бізнес 

повинен, в першу чергу, легально працювати в Україні й інвестувати в 

розвиток національної економіки [173]. 

Аналіз політики корпоративної соціальної відповідальності 

агрохолдингів дав можливість виокремити такі напрями діяльності: 

 виробнича безпека (створення безпечних умов праці, підвищення 

енергоефективності); 

 розвиток персоналу (якісний підбір і розвиток працівників, 

забезпечення їх соціального захисту та медичного страхування, спорудження 

житлових будинків для працівників); 

 екологічна сталість (охорона довкілля шляхом підвищення родючості 

та захисту земельних ресурсів, застосування органічних технологій в 

сільському господарстві, запровадження проектів з альтернативних джерел 

енергії); 

 співробітництво з регіонами (багатовекторна співпраця з аграрними 

навчальними закладами, порозуміння з представниками територіальних 

громад, органів місцевого самоврядування, іншими посадовими особами); 
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 розвиток інфраструктури на селі (доступність життєнеобхідних 

послуг для селян шляхом реалізації інвестиційних проектів з будівництва та 

ремонту доріг, шкіл, загально-освітніх дошкільних закладів, фельшерсько-

акушерських пунктів, спортивних й дитячих майданчиків, бібліотек, 

розширення мережі Інтернет тощо); 

 благодійність (допомога у проведенні різного роду виставок, 

концертів, фестивалів, зустрічей щодо збереження й примноження місцевих 

традиції і культурної спадщини та відзначення державних свят і подій 

сільського значення, гуманітарна допомога, інша адресна підтримка тощо); 

 забезпечення якості продукції (контроль якості вхідних ресурсів, що 

використовуються для виробництва кінцевих продуктів, максимальна 

вертикальна та/або горизонтальна інтеграція). 

Згідно класичної позиції А. Керолла корпоративна соціальна 

відповідальність є багаторівневою, де на першому рівні знаходиться юридична 

відповідальність, а на останньому – філантропічна (добровільна). В цілому 

соціальну відповідальність агробізнесу в українському контексті можна 

визначити як таку, що діє на трьох основних рівнях[212, с. 43] (рис. 3.1):  

1) агробізнес здійснює виробничу діяльність для задоволення потреб 

населення та одержання прибутку, керуючись при цьому виключно 

законодавчими актами зобов’язань перед державою і суспільством у вигляді 

сплати податків, охорони здоров’я і безпеки праці тощо;  

2) агробізнес провадить виважений менеджмент ризиків, який 

базуєтьсяна правових нормах й етично-моральних засадах, що зменшує або 

усуває повністю негативний вплив бізнесу на суспільство, шляхом охорони 

навколишнього середовища та виробництва безпечної і якісної продукції; 

3) агробізнес збільшує позитивний вплив на суспільство шляхом 

забезпечення інноваційно-інвестиційного партнерства з регіонами, яке 

спрямовується, в першу чергу, на соціальний та екологічний добробут 

сільської громади.  
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Рис. 3.1. Рівні соціальної відповідальності агробізнесу 

Джерело: власні дослідження. 

 

Перераховані рівні та напрями політики корпоративної соціальної 

відповідальності агрохолдингів відповідають десятьом принципам 

глобального договору ООН (Unіted Nаtіons Globаl Compаct) [43], що 

спрямовані на сприяння соціальній відповідальності бізнесу та розв’язання 

підприємницьким сектором проблем викликаних глобалізацією та створення 

стабільнішої економіки. Зокрема це:  

 принципи прав людини – забезпечувати та поважати права людини; 

провадити власну діяльність, яка не допускає порушення її свободи та гідності; 

 принципи праці – підтримувати свободу зібрань і визнання права на 

колективні угоди; сприяти викоріненню примусової праці; сприяти дієвому 

викоріненню дитячої праці; відсутність дискримінації стосовно зайнятості та 

працевлаштування; 

 екологічні принципи – дотримуватися доброчесних практик до 

розв’язання екологічних проблем; ініціювати поширення екологічної 

відповідальності; стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих 

технологій і продуктів; 

 антикорупційний принцип – протидіяти будь-яким формам корупції, 

включаючи здирництво. 
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За всі роки незалежності України розв’язання соціальних проблем 

позиціонувалося як функція державних структур, тоді як бізнес був лише 

наповнювачем бюджету для перерозподілу державою соціальних виплат. 

Нерідко поза увагою аграрного бізнесу залишали питання розвитку сільських 

територій. Принцип бізнесу «кожен має займатися своєю справою», тобто, 

аграрні підприємства мають вести аграрний бізнес, а місцеві громади – дбати 

про розвиток сільських територій, втілити в практику виявилося досить 

складно. Усунення бізнесу від місцевих громад призвело до занепаду сільської 

поселенської мережі. 

Соціальна відповідальність агробізнесу в Україні знаходиться на стадії 

формування та її осмислення. Найбільш активними у формуванні політики 

соціальної відповідальності є, насамперед, агрохолдинги з іноземними 

інвестиціями, які переносять в український бізнес сучасні світові практики, 

принципи і стандарти співпраці із сільським соціумом. Як показують 

дослідження, великий аграрний бізнес готовий провадити політику соціальної 

відповідальності. Всі агрохолдинги практикують корпоративну соціальну 

відповідальність, але лише ті, які котуються на міжнародних фондових біржах, 

мають задокументовану програму діяльності у цій сфері. Підкреслимо, що такі 

програми прийняті порівняно недавно, а це свідчить, що соціальні проблеми в 

сільській місцевості України з кожним роком загострюються [81, с. 165].  

Аналіз показує, що агрохолдинги витрачають на соціальні програми в 

межах 2–6 дол. США на 1 га земель, які знаходяться в користуванні. Крім того, 

низка агрохолдингів також створюють резервні фонди, щоб реагувати на 

термінові / форс-мажорні соціальні та екологічні заходи. За даними звіту 2015–

2016 рр., Кернел Груп збільшив соціальні витрати на 29 %, до 39,6 млн грн у  

т. ч. на дороги – 8,0 млн грн, ремонт шкіл – 5,0 млн грн, ремонт дошкільних 

закладів – 2,5 млн грн, фельшерсько-акушерські пункти та ліки – 1,6 млн грн, 

дитячі айданчики – 0,1 млн грн. Бюджет соціальних та благодійних програм 

«Астарта Київ» постійно зростає. Відтак, у 2016 р. він становив 35 млн грн, у 

2015 р. – 30, у 2014 р. – 28 млн грн. За результатами діяльності 2016 р. в освіту 
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інвестовано 4,1 млн грн (172 об’єкта), в медицину 5,2 млн грн (58 об’єктів), 

благоустрій – 3 млн грн (33 об’єкти), культуру та релігія – 2,5 млн грн 

(63 об’єкти) [81, с. 165]. 

Агрохолдинг «Миронівський Хлібопродукт» (МХП) в 2016 р. здійснив 

інвестицій в соціальну сферу в розмірі 67,47 млн грн, а це на 56 % більше в 

порівнянні з 2015 р. (43,12 млн грн). Такий приріст забезпечено внаслідок 

фінансової підтримки великих інфраструктурних проектів. Обсяг соціальних 

та благодійних витрат «Укрпромінвест-Агро» складає 10,5 млн грн. 

Агрохолдинг «Нібулон» реалізував масштабний проект щодо будівництва 

10 очисних споруд, а «Сварог Вест Груп» надав різносторонню допомогу 

громадам 309 сіл і селищ та 27 міст. Агрохолдинг «Мрія» тільки за перше 

півріччя 2017 р. направив на соціальні проекти 8,8 млн грн, а саме на розвиток 

інфраструктури – 2,4 млн грн, медицини – 476,8 тис. грн, освіти – понад 

1 млн грн, на релігію – понад1 млн грн, благоустрій – 610,2 тис. грн, культуру 

– 796,1 тис. грн, спорт – 345,6 тис. грн, підтримка бійців АТО – 851,3 тис. грн, 

потреби громад – 573,0 тис. грн, адресну допомогу населенню – 492,7 тис. грн 

[81, с. 165]. 

Однак, зазначений процес потребує певного регулювання та підтримки, 

а відтак активної участі в ньому держави, яка має визначити соціальну 

відповідальність як бажану поведінку для бізнесу (це вже запроваджено 

державними органами країн-членів ЄС) [92]. 

Для інтенсифікації участі агрохолдингів у розвитку сільських територій, 

слід чітко розділити сферу відповідальності держави та приватного бізнесу. 

При здійсненні аграрної політики за державою залишаються ті функції, які 

безпосередньо належать до її компетенції (передусім питання, пов’язані із 

продовольчою безпекою), або ті, що їх державні органи можуть компетентно 

виконати. Завдання держави, у цьому зв’язку, полягає у встановленні 

спеціальних стимулів та чітких і прозорих «правил гри» й недопущенні 

лобіювання інтересів окремих учасників ринку та суб’єктивного визначення 

власних повноважень. Влада та бізнес мають укладати спеціальні угоди або 
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меморандуми щодо врахування стратегічних інтересів усіх сторін та пошуку 

шляхів до компромісу зі спірних питань. Державі потрібно сприймати 

агрохолдинги як об’єктивну реальність і спрямовувати їх діяльність в русло 

державної аграрної стратегії, зокрема й щодо розвитку сільських територій 

[59, с. 32–34]. 

Інтеграція України до ЄС передбачає імплементацію новітніх підходів 

до взаємодії держави, суспільства і великого агробізнесу, заснованих на 

потребах відповідних стейкхолдерів, що включає в себе працівників 

підприємства, постачальників та споживачів, кредиторів, а також місцеву та 

світову громадськість.  

Отже, одним із важливих напрямів державного регулювання є сталий 

розвиток аграрного сектору. У цьому аспекті важливу роль відіграє соціальна 

відповідальність бізнесу та, відповідно, урахування інтересів всіх 

стейкхолдерів в процесі фінансово-господарської діяльності та під час 

прийняття управлінських рішень. Саме тому актуальним є дослідження 

проблеми взаємовідносин зі стейкхолдерами на засадах соціальної 

відповідальності. Пропонуємо розглядати соціальну відповідальність 

агрохолдингів крізь призму комунікацій зі стейкхолдерами (рис. 3.2).  

Провадження політики соціальної відповідальності передбачає 

виділення декілька основних типів заінтересованих сторін, які є 

представниками внутрішньої сторони агрохолдингу, соціальних групи, 

владних структур, засобів масової інформації та інвесторів. Усі сторони мають 

різні сфери інтересів та ступені відповідальності й повноважень, які можуть 

змінюватися протягом життєвого циклу соціального проекту. Участь цих 

сторін варіює – від періодичної участі у вирішенні певних питань до надання 

спонсорської підтримки – фінансової, політичної, правової або будь-якої іншої 

[81, с. 165].  

У ході запровадження проектів соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні заінтересовані сторони формують зовнішні та внутрішні цілі для 

сталого розвитку країни в перспективі. 
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Рис. 3.2. Сфера соціальної відповідальності взаємодії  

агрохолдингів та стейкхолдерів 

Джерело: власні дослідження. 

 

Зауважимо, що внутрішні цілі політики соціальної відповідальності 

заінтересованих сторін в особі громади, держави та агрохолдингів направлені 

на досягнення фінансово-економічних та соціально-екологічних орієнтирів 

для формування привабливої інноваційної інфраструктури аграрної сфери 

[81, с. 166], а зовнішні цілі – на створення позитивного іміджу України в 

міжнародному середовищі (рис. 3.3). 
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– Громада                                   – Держава                           –  Бізнес 

Рис. 3.3. Цілі держави, громади та агрохолдингів  

у сфері соціальної відповідальності 

Джерело: власні дослідження. 
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є добровільною діяльністю компаній приватного і державного секторів, 

спрямованою на дотримання вимог щодо операційної та виробничої 

діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, мінімізацію 

шкідливого впливу на навколишнє середовище тощо [92]. 

Питаннями розвитку соціальної відповідальності агробізнесу мають 

перейматися не лише самі компанії і громадські об’єднання товаровиробників, 

експертні й міжнародні організації, але й органи державної влади, як це 

практикується в багатьох країнах світу. Державне регулювання діяльності 

агрохолдингів має стати частиною механізму державної політики щодо 

розвитку соціальної відповідальності бізнесу. При цьому регуляторна 

політика держави має бути спрямована на побудову соціального діалогу між 

владою та бізнесом для зближення позицій сторін та узгоджених рішень, які 

забезпечать інтереси сільської громади, працівників і роботодавців, 

державних органів управління з питань формування та реалізації державної 

соціально-економічної політики, регулювання соціально-трудових відносин 

[81, с. 166].  

Світовий досвід переконує у необхідності відкоригувати вектор 

розвитку аграрного сектора України. Так, у XVІІІ ст. відомий швейцарський 

економіст Сімон де Сісмонді довів, що для суспільства, з позиції споживання 

та забезпечення соціальної стабільності, набагато вигідніше існування 

50 звичайних фермерів, ніж одного великого бізнесу і 50 сімей «убогих» 

поденників [166, с. 531]. З огляду на надзвичайну суспільну та економічну 

користь соціальної відповідальності, питання її удосконалення потрібно 

віднести до сфери особливої уваги державних органів влади (рис. 3.4). 

Проявом цієї уваги є:  

1) регулярне інформування заінтересованих сторін щодо результатів 

інтеграції соціальної відповідальності у діяльність агрохолдингових компаній 

для сталого розвитку України, зростання суспільного добробуту та вирішення 

питань, визначених у національних програмних документах. При цьому 

надання інформації для цільової аудиторії має бути у зрозумілому форматі, 



150 
 

шляхом надання інформації відповідними способами і каналами, а також в 

місцях, доступних сторонам, а також носити двохсторонній характер: по-

перше, відображати позицію агрохолдингів щодо запровадження соціальної 

відповідальності у вигляді оприлюднення статистичної звітності соціальної 

відповідальності бізнесу; по-друге, висвітлювати роль держави в організації 

процесу сталого розвитку сільської місцевості та стимулюванні потенційно 

готового бізнесу до соціально відповідальної діяльності у вигляді прес-релізів, 

дошок об’яв тощо; 

 

Рис. 3.4. Соціально-економічна взаємодія агрохолдингів з 

державними структурами 

Джерело: власні дослідження 
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переглядаються і адаптуються в залежності від масштабів проекту. Саме на 

цьому етапі відбувається зародження комунікацій між державою та бізнесом; 

3) організація спільної діяльності шляхом розроблення державних 

соціальних проектів розвитку села за участю агрохолдингів, або програм 

підтримки стимулювання бізнесу до соціально відповідальної діяльності. 

Завдяки цим програмам держава визначає бажану поведінку для бізнесу, 

долучає компанії приватного і державного секторів до спільного виконання 

соціально важливих завдань, стимулює бізнес до соціально відповідальної 

поведінки тощо; 

4) участь у самостійно організованих заходах, або ж заходах 

організованих заінтересованими сторонами. На даному етапі передбачається 

мінімальний вплив держави на формування соціальної відповідальності 

бізнесу [81, с. 167–168].  

В державі назріла необхідність прийняття Національної стратегії 

соціальної відповідальності бізнесу та програми її реалізації, яку було 

підготовлено спільно з Мережею Глобального договору ООН в Україні, 

Центром розвитку корпоративної соціальної відповідальності та Українською 

спілкою промисловців і підприємців. Запропонований проект стратегії зазнав 

критики відносно нечіткого формулювання сценарію діалогу між владою, 

реальним сектором і суспільством.  

Дослідження показали, що агрохолдинги підтримують сільські 

території, але ця допомога, як правило, має благодійний характер і 

здійснюється як одноразово, фрагментарно, так і систематично. 

Агрохолдингові структури можуть призупинити будь-які соціальні проекти, 

посилаючись на їх необов’язковість. Для зміни таких поглядів необхідна 

виважена адміністративна, організаційна, інформаційна та фінансова 

підтримка державних та місцевих органів влади. Нині в Україні модель 

ведення бізнесу агрохолдингами свідчить, що ключовою метою є одержання 

максимальної вигоди з сільськогосподарських земель за мінімальних витратах 

на підтримку збалансованого розвитку сільських територій.  
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Для забезпечення дієвого механізму реалізації заходів спрямованих на 

посилення соціальної відповідальності слід чітко перерозподілити функції 

держави та приватного аграрного бізнесу. Чіткий розподіл сфери 

відповідальності у вирішенні соціально-екологічних проблем сільської 

місцевості дасть можливість уникнути бюрократизації. Агрохолдинги можуть 

готувати з територіями присутності стратегії їх соціального партнерства, 

шляхом підписання меморандумів, створення проектів, програм, 

започаткування грантів, олімпіад та інших соціальних угод з місцевими 

органами влади із залученням третьої заінтересованої сторони – сільського 

населення. Влада та аграрний бізнес при укладанні будь-яких угод або 

меморандумів мають враховувати стратегічні інтереси та знаходити шляхи до 

компромісу зі спірних питань.  

 

 

3.2. Напрями державного регулювання діяльності агрохолдингів у 

розв’язанні проблем збалансованого розвитку сільських територій 

 

За результатами дослідження теоретичних та прикладних аспектів 

державного регулювання діяльності агрохолдингів України виявлено 

прерогативи, недоліки, шанси, ризики й небезпека від їхньої діяльності для 

сільського господарства України та сільських територій, на яких 

функціонують агрохолдингові структури. Дана форма господарювання 

наділена безсумнівними перевагами у порівнянні з іншими 

сільськогосподарськими підприємствами, але в більшості це стосується 

конкурентоспроможності агрохолдингів як бізнес-структур, а негативні – 

участі в соціально-економічному розвитку сільських територій. 

На діяльність агрохолдингів, як і будь-яких інших форм господарювання, 

впливають ряд зовнішніх та внутрішніх факторів. Простежити їх 

співвідношення можна за допомогою матриці SWOT-аналізу (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Матриця SWOT-аналізу діяльності агрохолдингів 

Зовнішнє середовище Можливості Загрози 

Внутрішнє середовище 

1.Залучення 

іноземних інвестицій 

2. Закріплення на 

зовнішніх ринках 

3. Укрупнення бізнесу  

1. Недостатня участь 

холдингів у розвитку 

сільських територій 

2. Монополізація ринків 

С
и

л
ьн

і 
ст

о
р
о
н

и
 1. Доступність фінансвоих 

ресурсів 

2. Вищий рівень орендної 

плати за землю 

3. Тенденції до підвищення 

ефективності виробництва  

Активізація 

інвестиційної 

діяльності та 

забезпечення 

продовольчої безпеки 

Удосконалення соціальної 

відповідальності 

агробізнесу. 

Запровадження відкритого і 

прозорого ринку земель с.г. 

призначення 

С
л
аб

к
і 

ст
о
р
о
н

и
 

1. Відсутність високо 

кваліфікованих кадрів 

2. Орієнтація переважно на 

економічну ефективність 

виробництва 

Побудова 

тристороньої 

співпраці «бізнес-

наука-держава» та 

підвищення 

конкурентоздатності 

Переведення агрохолдингів 

на загальну систему 

оподаткування. 

Створення механізму 

сплати податків за місцем 

фактичного 

функціонування 

Джерело: власні дослідження. 

 

У дослідженні розроблено заходи на рівні держави, які бажано 

впроваджувати при побудові моделі державного регулювання діяльності 

агрохолдингів для ідентифікації великих вертикально інтегрованих структур 

агробізнесу в процесах збалансованого розвитку сільських територій. Зокрема 

це: запровадження відкритого ринку та врегулювання відносин власності на 

землю сільськогосподарського призначення; залучення інвестицій в 

модернізацію аграрної сфери, наприклад, на виробництво екологічної 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; удосконалення 

системи оподаткування агрохолдингів; запровадження інноваційних форм 

співпраці бізнесу, науки та держави. 

Останнім часом, серед науковців та політиків, поряд із позитивними 

сторонами агрохолдингів, в економіці країни все частіше відзначають 

деструктивні фактори їх функціонування для сільських територій, передусім 

відмічається негативний вплив на соціальний розвиток села та на довкілля. 
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Логічно економічні закономірності мають проявлятися в тому, що зростання 

обсягів і підвищення ефективності виробництва сприяє задоволенню потреб 

соціуму. В нашому ж випадку – виробнича діяльність агрохолдингів – це 

яскравий приклад того, коли сільське господарство розвивається всупереч 

інтересам та потребам сільського населення. Зазначимо, що, незважаючи на 

низку позитивних фінансово-економічних показників розвитку 

агрохолдингових структур, важливість забезпечення державного регулювання 

діяльності агрохолдингів в Україні підтверджується необхідністю контролю за 

надконцентрацією ресурсів без прив’язки їх до розв’язання проблем сільських 

територій. 

У держави, на нашу думку, відсутня чітка стратегічна агросоціальна 

політика. Причина такого стану у переважанні інтересів одержання 

додаткового фінансового результату над інтересами соціуму, людини-

працівника, тому очевидно, що економічні результати виробництва 

досягаються за рахунок соціальної сфери. Відсутність продуманої державної 

аграрної політики на довгострокову перспективу укотре підтверджується 

прив’язкою агробізнесу до експортної моделі розвитку. Відтак, цілком 

логічною вбачається необхідність державного регулювання діяльності 

агрохолдингів у напрямі розвитку сільських територій. 

Погоджуємося з А. Лісовим, який аргументує, що «пріоритетна роль 

державного регулювання не применшує значення ринкової самоорганізації в 

забезпеченні структурної перебудови економіки…». І переконує, що 

«державна структурна політика не підміняє підприємницьку ініціативу, а 

створює умови для приватної інвестиційної активності та економічного 

підйому, пов’язаного з широким освоєнням нових перспективних технологій 

на засадах ринкової конкуренції» [102]. 

Позитивний ефект від державного регулювання аграрного виробництва, 

зазвичай можна очікувати, коли відбувається гармонізація відносин між 

державою, представниками бізнесу і суспільством. Вирішуючи питання 

державного регулювання економіки за принципом гармонізації інтересів 
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потрібно враховувати також інтереси громадян, територіальних громад 

(особливо в сільській місцевості) і суспільства в цілому [159]. 

Аналіз існуючих тенденцій реалізації державного регулювання 

діяльності великого бізнесу в аграрній сфері свідчить, що державні цільові 

програми розмежовані на: 1) соціальні, тобто на покращення якості і 

підвищення рівня життя сільського населення; 2) комерційні, результатом 

яких може бути покращення фінансового-економічного стану агровиробника 

та підвищення його конкурестоспроможності. Використання двоєдиного 

підходу, тобто вирішення в одній програмі соціальних (суспільних) і 

комерційних завдань, суттєво підвищить ефективність реалізації заходів та 

забезпечить репродуктивний характер регуляторного впливу держави на 

розвиток сільських територій. 

Водночас, доцільно в період організації агрохолдингових формувань 

укладати угоди між материнською компанією, дочірніми 

сільськогосподарськими підприємствами і територіальними органами влади, 

які б закріплювали рівну економічну вигоду від суспільного виробництва, 

обумовлювали відповідальність сторін, можливість контролю за 

використанням земельних ресурсів, дотриманням екологічних норм, 

зобов’язували товаровиробників брати участь у розвитку соціальної сфери 

села [17, с. 45]. 

Отже, державне регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів 

має стимулювати впровадження нових практик соціальної відповідальності, 

підвищенню рівня обізнаності усіх заінтересованих сторін щодо даного виду 

діяльності, поширенню досвіду українських компаній, заохоченню компаній 

до розвитку нефінансової звітності (рис. 3.5).  

Виконання зазначених завдань може бути досягнено за активізації 

адміністративних, організаційних, інформаційних та фінансових заходів 

державної політики щодо підвищення соціальної відповідальності 

агрохолдингів. На початковому етапі розвитку соціальної відповідальності 

бізнесу важливу роль відіграють адміністративні методи регулювання, метою 
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яких є створення підґрунтя (як комплексу норм, правил, окремих 

організаційних інструментів) та сприятливих умов для інтеграції соціальної 

відповідальності у діяльність компаній для сталого розвитку України 

[81, с. 169].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.5. Інструментарій державного регулювання соціальної 

відповідальності агробізнесу 

Джерело: власні дослідження. 

 

Найбільш ефективними адміністративними важелями є запровадження 

єдиних понять до розуміння соціальної відповідальності аграрного бізнесу в 

Україні; уведення систем і стандартів управління, що співвідносяться із 

соціальною відповідальністю; розроблення нормативно-правової бази для 

упровадження екологічного та соціального маркування.  

Організаційні та інформаційні методи регулювання мають бути 

спрямовані на формування інституцій, до компетенції яких належали б 

всесторонній аналіз існуючого стану СВБ в Україні та сприяння його 

подальшому розвитку. Нами запропоновано створення консультативно-
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інформаційного центру з питань СВБ при місцевих органах управління та 

постійно-діючий орган моніторингу СВБ при статистичних управліннях.  

Інформаційні методи державного регулювання мають спрямовуватися 

на розвиток системи нефінансового звітування для більшої обізнаності 

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

популяризація принципів та напрямів соціальної відповідальності як для 

бізнесу, так й для громадськості. 

Потреба у виробленні державної політики у сфері соціальної 

відповідальності бізнесу актуалізована ще й сучасними інтеграційними 

процесами, оскільки провідні світові компанії, обираючи партнерів на ринках, 

що розвиваються, приділяють велику увагу дотриманню ними стандартів 

щодо забезпечення прав людини у соціально-трудових відносинах, охорони 

навколишнього середовища тощо. Тому, було б цілком логічно, щоб 

агрохолдинги доносили свою позицію щодо соціальної відповідальності у 

вигляді інформаційних соціальних звітів про свою роботу. Аналіз офіційних 

сайтів провідних агрохолдингів дає можливість стверджувати, що 

інформаційне наповнення нефінансових соціальних звітів має рекламний 

характер. Кількісні показники результативності соціальних заходів не 

наводяться, що ускладнює проведення комплексної оцінки ефективності 

окремих заходів соціальної відповідальності, а також унеможливлює оцінку їх 

впливу [81, с. 169].  

Ураховуючи всю складність формування на сільський соціум дохідної 

частини бюджету України фінансові методи державного регулятивного 

впливу на діяльність агрохолдингів не мають сконцентровуватися виключно 

на бюджетних дотаціях та пільгах в оподаткуванні. Фінансові методи впливу 

на соціальну відповідальність агрохолдингів – це чіткі сигнали в державних 

програмах щодо важливості СВБ на перспективу як на державному рівні, так і 

на рівні регіону та громади. Наприклад, фінансування спільних проектів із 

запровадження нових форм соціальної відповідальності, підтримка наукових 

досліджень у сфері соціальної відповідальності бізнесу тощо. 
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Стосовно організаційних аспектів ведення бізнесу, преференції можуть 

стосуватись можливості вибору зручних для ведення бізнесу територій; 

полегшення доступу до ринків збуту; першочергове укладання державних 

контрактів із соціально відповідальними організаціями; стимулювання 

місцевими органами влади придбання товарів, що виготовлені соціально 

відповідальним підприємцем тощо [69, с. 25]. 

Потрібно зазначити, що агрохолдинги сплачують податки за місцем 

реєстрації, а це переважно у містах. Тому сільськогосподарські підприємства, 

які перетворилися у філії або підрозділи агрохолдингів, не сплачують податки 

до місцевих бюджетів. Держстат обліковує їх в категорії «підприємства інших 

форм власності». Це, на нашу думку, є недоліком для сільських територій.  

В даному випадку украй необхідним є побудова репродуктивного 

державного регулювання діяльності аграрних підприємств холдингового типу 

з визначенням впливу чинників, які характеризується високою динамікою та 

амплітудою змін, що впливають на адаптацію виробництва до сучасних вимог 

розвитку сільського господарств з урахуванням соціального розвиту сільських 

територій. Деталізація цих факторів виявляє резерви для розширення 

партнерських відносин між місцевою владою та бізнесом і залежить від 

фінансових результатів діяльності агрохолдингів. Фактори можуть бути 

першого, другого, третього, ... n-ного порядку. 

Важливими засобами ідентифікації цих факторів та їх впливу на 

репродуктивне регулювання в мінливому ринковому середовищі є методи їх 

дослідження. Дослідження впливу факторів на соціальну свідомість 

менеджменту агрохолдингів здійснювалося у декілька етапів: 

1) збір інформації для формування системи чинників впливу на стан 

соціальної відповідальності агробізнесу. Для побудови моделі відібрано 

окремі показники фінансово-економічної діяльності агрохолдингів, які 

виступають факторами впливу на соціальну відповідальність: обсяг 

земельного банку підприємства, рівень капіталізації, розмір прибутку 
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(ЕBІTDА), обсяг сплачених податків, сума отриманого бюджетного 

відшкодування ПДВ, кількість працівників; 

2) розрахунок важливості факторів впливу на стан соціальної 

відповідальності агровиробника. Оцінка значущості факторів проводиться 

методом кореляційно-регресійного аналізу, який дає змогу побудувати 

дескриптивну модель, призначену для пояснення фактичної ситуації чи 

тенденцій розвитку [13, с. 13]. Його метою є отримання функції у = ƒ(х1, х2, …, 

хn), яка б найточніше відображала вплив підібраних факторних ознак на 

результативний фактор. 

Рівняння множинної регресії може бути представлено у вигляді: 

Y = f (β, X)                                                      (3.1) 

де X = X (X1, X2, ..., Xm) – вектор незалежних змінних; β – вектор параметрів (що 

підлягають визначенню); Y – залежна (яка пояснюється) змінна. 

 

Теоретичне лінійне рівняння множинної регресії має вигляд: 

Y = β0+ β1X1+ β2X2+ ... + βmXm                                                 (3.2), 

де β0 – вільний член, який визначає значення Y, в разі, коли всі пояснюючі змінні 

Xj рівні 0; β1, β2, ..., βm – коефіцієнти регресії (емпіричні коефіцієнти регресії) [13, с. 13].  

 

За даними додатку М побудована модель, що характеризує вплив 

фінансово-економічних показників діяльності агрохолдингових структур на 

масштаби обсягів виплат по соціальній відповідальності великого агробізнесу 

перед сільськими територіями. Її можна подати у вигляді множинної регресії 

(3.3), що відображає залежність результативної ознаки – обсягу виплат у 

рамках заходів політики соціальної відповідальності бізнесу (У1) від обраних 

факторів. 

У результаті розрахунків (додаток Н) було отримано рівняння:  
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Y = 7,042 – 0,014х1 – 0,006х2 + 0,017х3 – 0,062х4 – 0,027х5 – 0,042х6       (3.3) 

де х1 – обсяги капіталізації, млн дол. США; 

х2 – кількість працівників, осіб; 

х3 – розмір підприємства, тис. га; 

х4 – Евіtdа 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. 

 

Важливим завданням кореляційно-регресійного аналізу є не тільки 

визначення зв’язку між корелюючими величинами, а й відновлення (прогноз) 

значень результуючої змінної У відповідно поданих впливових факторів Хі та 

виявлення причинних зв’язків між ними. Зв’язок між обраними факторами та 

результативною ознакою (виплати в рамках 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 проєктам залежить від обраних факторів, а 

3,54 % − від інших не врахованих чинників. 

Отже, інтерпретацію параметрів економічної моделі можна подати у 

такому вигляді:  

– зростання обсягів капіталізації на 1 млн дол. США веде до 

зменшення обсягів виплат в рамках соціальної відповідальності агрохолдингу 

в середньому на 13,8 тис. грн;  

– збільшення середньооблікової кількості працівників на 1 особу 

спричиняє зменшення соціальних виплат в середньому на 5,93 тис. грн;  

– зростання орендованої площі сільськогосподарських угідь на 

1 тис. га забезпечує приріст соціальних виплат в середньому на 17,1 тис. грн;  

– зростання показника Евіtdа на 1 дол США з 1 га призводить до 

зменшення  соціальних виплат в середньому на 62,1 тис грн;  

– зростання обсягів бюджетної компенсації ПДВ на 1 млн грн сприяє 

зменшенню соціальних виплат в середньому на 26,8 тис. грн; 

– збільшення обсягів сплачених податків на 1 млн грн є причиною 

скорочення соціальних виплат в середньому на 42,3 тис. грн; 
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3) оцінка впливу фактора на репродуктивний механізм державного 

регулювання шляхом формування пропозицій щодо соціально-фінансової 

моделі співпраці бізнесу та сільських території.  

За результатами проведеного дослідження парадоксальним є факт 

оберненої залежності обсягів реалізованих соціальних проектів від рівня 

капіталізації та прибутковості агрохолдингів. Вибрані фактори моделі несуть 

деструктивний вплив на соціальний розвиток. Це означає, що більш соціально 

відповідальними перед сільськими територіями можуть бути агрохолдинги, 

які не мають високих показників фінансових результатів діяльності. 

З огляду на ці обставини, розв’язання проблем сільських територій з 

позицій фінансового забезпечення окремі науковці та практики пропонують 

запровадити соціальний податок. Його мають сплачувати всі орендатори 

сільськогосподарських угідь до бюджетів сільських (селищних) громад. 

Розміри соціального податку пропонують різні. На нашу думку, за базу 

оподаткування може слугувати нормативна грошова оцінка 

сільськогосподарських угідь, а ставка цього податку повинна бути не менше 

1 % від нормативної оцінки одиниці площі сільськогосподарських угідь [40]. 

Вибір даного об’єкта оподаткування не є випадковим, оскільки за 

результатами проведеного дослідження спостерігається тісний зв’язок між 

обсягом орендованих земель агрохолдингом та активністю реалізації 

соціальної відповідальності підприємством.  

Державне регулювання діяльності агрохолдингів має провадитися через 

запровадження нового податкового механізму (рис. 3.6).  

Пропонуючи варіанти ефективної податкової політики в агросекторі, 

доцільно поділити сільгоспвиробників за двома критеріями:  

1) площі земель у користуванні;  

2) обсяг виручки від реалізації сільгосптоварів (послуг).  

За перерозподілу для кожної із груп бажано встановити окремі податкові 

режими. 
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Рис. 3.6. Модель оподаткування агрохолдингів 

Джерело: власні дослідження. 

 

По-перше, потрібно сформувати три типи господарств за обсягом земель 

у користуванні: 

– дрібні фермерські господарства (до 100 га землі в обробітку), які 

сплачуватимуть єдиний земельний податок, що включає в себе усі податки. У 

даній системі зведені до мінімуму звітність і бухгалтерський облік, що 

спрощує діяльність господарств фермерського типу; 

– фермерські господарства й середні сільськогосподарські підприємства, 

які функціонують у межах одного населеного пункту або громади. Для цієї 

групи господарств зберегти існуючу систему оподаткування, включаючи 

спеціальний режим оплати єдиного податку; 

– великі господарства та агрохолдинги, що працюють у декількох 

населених пунктах, потрібно перевести на загальну систему оподаткування. 

По-друге, залишити діючий механізм спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності у формі єдиного податку для 

сільськогосподарських підприємств, які входять до складу агрохолдингової 
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структури, але лише на овочівництво, садівництво, виноградарство, 

тваринництво, адже там створено 80 % робочих місць в аграрному 

виробництві і, що найголовніше, тваринництво виробляє продукцію з доданою 

вартістю. Якщо ми декларуємо, що Україна має бути не сировинним 

придатком розвинених економік, то це саме продукція тваринництва. Решта 

агрохолдингів мають функціонувати на загальній системі оподаткування.  

По-третє, для розв’язання проблем сільських територій необхідно 

запровадити соціальний податок, який сплачуватиметься до місцевих 

бюджетів фактичної діяльності агрохолдингів. З позирцій визначення бази 

оподаткування податку пропонуємо також нормативну грошову оцінку 

сільськогосподарських угідь, за умови, що ставка цього податку повинна бути 

не менше 1 % від нормативно грошової оцінки одиниці площі 

сільськогосподарських угідь. 

Отже, реформування системи оподаткування аграрної сфери має 

перевести великі компанії на загальну систему адміністрування податків, 

фермерів і малі компанії – залишити на діючій системі. Таким чином, для 90 % 

сільгоспвиробників збережеться пільговий режим оподаткування. Окрім 

недосконалого механізму оподаткування, значним викликом є відсутність 

комплексного і системного підходу до обгрунтування діяльності 

агрохолдингів. Іншими словами, ми часто стикались з розумінням 

агрохолдингу як окремо функціонуючого бізнесу, а не як вагомої складової 

сільських територій.  

Узагальнюючи наведене, нами запропоновано маштабування впливу 

фінансово-економічних показників діяльності великого агробізнесу на його 

соціальну відповідальність перед сільськими територіями, на яких вони 

функціонують. Розроблено рекомендації щодо запровадження соціально-

комерційної моделі співіснування бізнесу та сільських територій, на підставі 

якої удосконалено податковий інструментарій державного регулювання. 

Варто звернути увагу на необхідність прийняття своєчасних та адекватних 

державних регуляторних рішень, які стосуються не тільки адаптації 
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агрохолдингового виробництва (збереження допустимого рівня й нарощення 

рентабельності), а й дотримання правил та норм збалансованого розвитку 

сільських територій.  

 

 

3.3. Формування репродуктивного механізму державного регулювання 

діяльності агрохолдингів 

 

Сучасна парадигма агропідприємсництва формується таким чином, що 

регулювати діяльність агрохолдингових структур загальними методами, 

характерними для регулювання діяльності сакраментальних форм 

господарювання в сільському господарстві, неможливо. Нині потрібні нові 

удосконалені підходи до формування та реалізації моделі регуляторного 

впливу держави на діяльність великого агробізнесу, яка б будувалася на 

репродуктивному механізмі.  

Для держави довірено особливе завдання в сфері регулювання аграрної 

діяльності виробничих структур, яке полягає у гармонізації функцій та 

обов’язків у відношенні до суспільства й бізнесу та забезпеченні 

взаємопов’язаного функціонування аграрних виробників та суспільства 

[26, с. 62]. Взаємодія держави, суспільства та бізнесу відбувається через 

механізм державного регулювання, що являє собою сукупність форм і методів 

доповнення інституту ринкового саморегулювання процесів суспільного 

відтворення виробництва.  

Проте, за будь-яких обставин механізм регулювання діяльності 

агрохолдингових структур має базуватися на засадах ринкової економіки. Від 

співвідношення державного регулювання і ринкових стимулів 

саморегулювання  підприємницької діяльності залежить результативність 

аграрної політики держави. Хаотичні дії збоку держави в частині розроблення 

та упровадження інструментарію державного регулювання процесів 

становлення та функціонування агрохолдингів не сприятиме позитивним 
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результатам для сільськогосподарських товаровиробників, суспільства і 

держави в цілому.  

Вважаємо, що державне регулювання діяльності агрохолдингів на будь-

якій стадії його розвитку має бути репродуктивним, що означає згладжування 

(усунення, попередження) негативних наслідків функціонування 

агрохолдингів та раціональне використання переваг їх діяльності. Зазначене 

надає управлінню характер репродуктивного регулювання бізнес-процесів у 

поєднанні зі сталим розвитком сільських територій. Доцільно зауважити, що 

тільки у випадку розробки і постійного удосконалення репродуктивного 

механізму державного регулювання створюється підґрунтя для стабільного 

функціонування та сталого розвитку аграрної сфери в цілому. 

Погоджуємося із думкою О. Галицького, що масштабність, 

специфічність та різноманітність зв’язків і відносин у аграрному виробництві 

(природних, технічних, технологічних, соціальних, екологічних) потребують 

їх вивчення не окремо один від одного, а як єдиного цілого, із залученням 

найрізноманітніших галузей наукових знань та застосуванням системного 

аналізу умов розвитку аграрного виробництва [26]. Тому концентруємо увагу 

на комплексному підході до державного регулювання діяльності 

агрохолдингів системного характеру, що передбачає підтримку 

агровиробництва, розвиток інноваційних видів співпраці агробізнесу й 

держави та формування сприятливих умов сільського розвитку.  

Крім того вважаємо, що механізм державного регулювання діяльності 

агрохолдингів матиме репродуктивний характер за умови, що буде 

сформовано багаторівневу модель, яка визначається як єдність підсистем. 

Зокрема йдеться про розвиток агробізнесу на інвестиційній основі, 

інноваційність аграрної сфери та сталий розвиток сільських територій. На 

рис. 3.7 охарактеризовано кожну підсистему державного регулювання 

діяльності агрохолдингів та сформовано конкретний механізм репродуктивного 

державного впливу. Передусім необхідно створити умови для функціонування 

підсистеми І рівня – розвиток агробізнесу на інвестиційній основі. 
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Рис. 3.7. Інституційна модель репродуктивного державного регулювання 

діяльності агрохолдингів 

Джерело: власні дослідження. 

 

Для залучення інвестицій необхідно розв’язати проблеми політичної та 

законодавчої стабілізації, проводити заходи, спрямовані на розвиток 

інфраструктури аграрного ринку та щодо подолання бар’єрів на шляху сталого 

сільського розвитку. Для прикладу наведемо, що за капіталовкладення в 

будівництво доріг, інженерних споруд, загальноосвітніх закладів, медичних 

установ, розвитку зв’язку та інших об’єктів соціальної сфери відбудеться 

скорочення непродуктивних витрат, покращення якості робочої сили, 

зниження собівартості сільськогосподарської продукції. Усе це є складовими 

інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектора [146, с. 211].  

Державне регулювання інвестиційної діяльності має базуватися на 

адміністративно-правових, організаційних та економічних методах та 
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забезпечувати дотримання норм і правил в інвестиційній сфері на рівні 

відповідних структурних та функціональних інституцій (рис. 3.8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Державне стимулювання іноземних інвестицій  

у сільське господарство України 

Джерело: власні дослідження. 
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прямого іноземного інвестування в сільськогосподарське виробництво [131]: 
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– механізм розвитку – забезпечує появу нових аграрних підприємств або 

нових видів виробництва сільськогосподарської продукції в уже існуючих 

агрохолдингах; 

– механізм підтримки – забезпечення гарантій інвестору щодо його 

діяльності на території України, але за умови дотримання засад економічної 

безпеки країни; 

– механізм стимулювання – дозволить заохотити іноземних інвесторів у 

здійсненні прибуткової господарської діяльності агрохолдинга шляхом 

реалізації визначених на державному рівні пріоритетів соціально-

економічного розвитку села. 

До позитивних адміністративно-правових кроків державного 

регулювання щодо залучення прямих іноземних інвестицій належать такі: 

1. В Україні створене правове поле для розвитку державно-приватного 

партнерства та визначено гарантії діяльності для інвесторів за умови реалізації 

державно-приватного співробітництва.  

2. Іноземним інвесторам забезпечено рівність умов діяльності з 

вітчизняними інвесторами. Законодавством України не передбачено 

націоналізацію іноземних інвестицій.  

3. Для підвищення захисту іноземних інвесторів погоджена 

Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок розв’язання інвестиційних 

суперечок між державами та іноземцями. 

4. Підписано та погоджено угоди між урядами понад 70 країн світу про 

сприяння та взаємний захист інвестицій. 

5. Для спрощення процедури залучення іноземних інвестицій та 

подолання проявів корупції при їх державній реєстрації в 2016 р. прийнято 

закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, у т. ч. щодо скасування 

обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій. 

6. В 2017 р. прийнято законодавчий акт щодо усунення бар’єрів для 

залучення іноземних інвестицій, що передбачає право одержувати іноземцям, 
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які мають істотну участь в українських підприємствах, але там не 

працевлаштовані, посвідчення на тимчасове проживання в Україні.  

7. В 2017 р. ратифіковано угоду між Україною та Фондом Міжнародного 

розвитку ОПЕК про заохочення та захист інвестицій. 

З позицій організаційної складової державного регулювання створено 

умови для функціонування дорадчих органів, тому в 2016 р. утворено Офіс із 

залучення та підтримки інвестицій та затверджено відповідне Положення, 

основними завданнями якого є:  

– формування механізму впровадження інвестиційних проектів за 

принципом «єдиного вікна» для забезпечення ефективності взаємодії з 

інвесторами;  

– підготовка пропозицій, сприяння формуванню і реалізації та 

підтримка пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційної 

діяльності в Україні шляхом захисту прав інвесторів;  

– вирішення спірних питань, що виникають у процесі реалізації 

інвестиційних проектів;  

– підвищення ефективності діяльності державних та місцевих органів 

влади щодо взаємодії з інвесторами. 

Крім того, створено консультативно-дорадчий орган – Національну 

інвестиційну раду, яка, з урахуванням прогресивного міжнародного досвіду, 

сприяє формуванню основних напрямів державної регуляторної політики 

щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні; вивчає ініціативи та 

пропозиції щодо інвестиційних проєктів, аналізує й узагальнює проблеми, які 

перешкоджають інвестуванню в економіку України та надає пропозиції щодо 

їх усунення; приймає участь в опрацюванні проєктів актів законодавства з 

питань інвестиційної діяльності. 

З напрямів удосконалення економічної складової механізму державного 

регулювання інвестиційного процесу в аграрному секторі слід звернути увагу 

на обґрунтованість законопроектів, підзаконних актів та інших інструментів у 

межах формування вітчизняної моделі державної підтримки аграрної сфери, 
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яка має сприяти сталому розвитку вітчизняного сільськогосподарського 

виробництва. Це, передусім, незбалансована структура аграрного 

виробництва, де частка продукції рослинництва перевищує 70 %, тоді як 

виробництво продукції тваринництва не задовольняє внутрішніх потреб ринку 

[54, с. 46]. Також актуальною проблемою галузі є незавершеність земельної 

реформи, екозберігаюче землекористування тощо. За умови вирішення цих 

умов можна очікувати на подальше зростання капіталізації агрохолдингів та 

збільшення обсягів іноземних інвестицій в сільське господарство України. 

Хоча означені заходи державної регуляторної політики щодо заохочення 

прямого іноземного інвестування і не спроможні забезпечити розв’язання всіх 

проблем інвестиційної діяльності в аграрній сфері України, однак їх можна 

розглядати як основні напрями у сфері удосконалення інвестиційного процесу. 

Послідовна реалізація заходів державного регулювання не лише 

стимулюватиме приріст іноземного капіталу, але й у довгостроковій 

перспективі дозволить підвищити конкурентні позиції вітчизняних аграріїв на 

міжнародних ринках [130, с. 13]. 

Підсистема ІІ рівня – наукове забезпечення інноваційності аграрного 

виробництва. Фінансові можливості агрохолдингів дають змогу купувати 

якісне насіння, формувати продуктивніше стадо ВРХ, запроваджувати 

найновіші технології. Але дефіцит кваліфікованих кадрів суттєво гальмує 

розвиток підприємств. Це свідчить про невідповідність системи освіти 

науковим та технічним змінам у виробництві, а також про розрив між 

компетенціями майбутніх спеціалістів і потребами бізнесу. 

Цілком погоджуємося з думкою О. Галицького, що аграрне виробництво 

має більш ніж достатню законодавчу базу, але практика функціонування 

підприємств переконливо свідчить на користь тези, що ефективність 

державного регулювання й підтримки вимірюється не кількісними 

показниками, а якістю реалізації нормативно-правового забезпечення. В 

такому аспекті наявне законодавство не витримує горизонт поставлених 

завдань й позиціонується як малоефективне. В свою чергу, це призвело до 
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розірвання єдності ланцюга: державна фінансова протекція – науковий сектор 

– агробізнес [26, с. 263]. 

На цій стадії розвитку і бізнес, і держава потребують об’єднання своїх 

зусиль в єдину систему з підготовки висококваліфікованого персоналу аграрної 

сфери. Професійна освіта за системою дуального навчання в Німеччині існує 

уже понад 100 років. Таку систему запровадили Канада, Австрія, Швейцарія та 

інші країни. Це поєднання виробництва і навчання, коли молодого спеціаліста 

навчальний заклад готує разом з підприємством. Компанія визначає потрібні їй 

спеціальності й замовляє навчальному закладу. Концепція дуальної освіти 

передбачає просторове і часове поєднання за принципом «50 на 50» навчання у 

навчальному закладі та стажування на підприємствах.  

Студент інтегрується в систему аграрного виробництва, набуває 

актуальні вміння та навички. При цьому, агрохолдинги паралельно 

випробовують і впроваджують ті чи інші проекти, які мають значення для 

майбутнього компанії. Ці проекти оцінюються за двома критеріями – науки та 

виробництва, тобто і спеціалістами агрохолдингу, і науково-педагогічними 

працівниками навчального закладу. 

Ініціаторами співпраці можуть бути як роботодавці, так і держава, 

залежно від сформованих виробничих відносин, традицій і моделей 

регулювання. Зарубіжний досвід розвитку партнерства бізнесу та науки 

свідчить, що розбудова такої співпраці неможлива без активної підтримки 

держави. Це стосується створення такого правового поля, що стимулює бізнес 

брати студентів та молодих науковців на практику, проводити спільні 

дослідницькі проекти. Співпраця бізнесу та закладів вищої освіти є запорукою 

результативності технологічних інновацій, допомагаючи бізнесу «розвивати 

свої можливості з урахуванням нових форм конкурентних переваг» [12, с. 8]. 

Вважаємо, що державне регулювання діяльності агрохолдингів в цьому 

напрямі дасть можливість підвищити позиції України в рейтингу країн світу 

за Індексом глобальної конкурентоспроможності. Згідно рейтингу 

Всесвітнього економічного форуму – The Globаl Competіtіveness Іndex 2017–
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2018 рр. – Україна знаходиться на 81 місці із 137 країн. При розрахунку 

індексу глобальної конкурентоспроможності України, включаються такі 

важливі індикатори економічного розвитку, як рівень підготовки персоналу – 

88 місце та ступінь співпраці університетів та господарюючих суб’єктів у 

дослідженнях та розробках – 73 місце [219].  

Для упровадження цієї системи на державному рівні, МОН запровадив 

пілотні проєкти, пов’язані з кібербезпекою, та проєкти у сфері 

машинобудування. Важливим напрямом мають стати і аграрні професії. Така 

форма навчання сприяє інтеграції освіти, науки і бізнесу; відкриває додаткові 

можливості підвищення ефективності підготовки кадрів аграрного профілю; 

дозволяє враховувати вимоги агрохолдингу як роботодавця щодо формування 

професійних компетенцій майбутніх фахівців різного рівня: агрономів, 

майстрів, механізаторів, інженерів; стимулює агрохолдинги інвестувати в 

освіту; сприяє розробленню стандартів сучасних кваліфікацій та організації 

нових робочих місць, соціалізації молоді. 

Варто зазначити, що дуальна система навчання за Німецьким зразком є 

гідною для наслідування та може допомогти для вирішення завдань аграрної 

сфери України, але не йдеться про 100-відсоткове копіювання, адже тільки 

трансформація досвіду до наших національних потреб може забезпечити 

позитивний результат. Погоджуємося із твердженням низки науковців, що для 

стимулювання співробітництва агрохолдингів з навчальними закладами та 

спільних дій обох сторін потрібні зміни на державному рівні.  

Необхідно перебудувати діючу модель «ВНЗ – бізнес» на модель «ВНЗ 

– держава – бізнес». Тобто, для розвитку ефективної моделі партнерства 

державі необхідно вдосконалити законодавство, яке б дозволяло, спрощувало 

і стимулювало такі відносини. Сама ж модель партнерства має відповідати 

таким вимогам: носити стратегічний характер; впливати на загальний рівень 

підготовки спеціалістів; мати чітко визначені довгострокові цілі та результати 

партнерства; використовувати комплексні форми співробітництва, які мають 

між собою логічний взаємозв’язок [12, с. 12]. 
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У рамках дослідження запропоновано модель формування та 

функціонування інституту тристороннього співробітництва «Держава – Наука 

– Бізнес», яка поєднує методичний супровід збоку держави, ресурсне 

забезпечення агробізнесу та наукове забезпечення галузі освіти (рис. 3.9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Модель тристороннього партнерства «Держава – Наука – 

Бізнес» 
Джерело: власні дослідження. 

Цілі держави                                                       Цілі агробізнесу 

Вектори державних інтересів та агробізнесу 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

аграрного сектору 

Наявність 

висококваліфікованого 

персоналу 

ІНСТИТУТ ТРЬОХСТОРОНЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 короткострокова практика в компанії;  

 довгострокове стажування на базі компанії; 

 організація навчальних курсів та обладнання наукових 

лабораторій від компаній;  

 екскурсії на підприємство;  

 спонсорство в рамках будь яких виробничо-наукових 

заходів; 

 відкриття грантів компанії, проведення студентських 

конкурсів; 

 цільові внески на розвиток ВНЗ (ендавменти);  

 видання підручників та іншої навчальної літератури;  

 різностороння підтримка наукових досліджень; 

 дипломне проектування на замовлення компанії. 

Форми співпраці 

Система дуальної освіти 
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В Україні найпоширенішими формами співпраці ВНЗ і бізнесу є: 

проходження практики (короткострокової) і стажування (довгострокове) на 

базі компанії;  проведення навчальних курсів та забезпечення обладнанням 

лабораторій; екскурсії на підприємство; спонсорство в рамках конференцій; 

проведення студентських конкурсів за участю компаній. Поодинокими 

формами співпраці є цільові внески на розвиток ВНЗ (ендавменти), видавнича 

діяльність; підтримка досліджень в рамках дипломних або кваліфікаційних 

робіт на замовлення компанії тощо.  

У запропонованій моделі створення інституту тристороннього 

співробітництва державний вплив має забезпечуватися шляхом застосування: 

1) адміністративних методів державного регулювання – внесення зміни 

в законодавство у частині урегулювання питань захисту інвестицій і прав 

інтелектуальної власності при розвитку партнерства; передбачення 

можливості створення й діяльності інноваційних підприємств шляхом 

об’єднання зусиль і ресурсів агрохолдингів та ВНЗ для реалізації проектів і 

програм у сфері науково-прикладних досліджень та розвитку;  

2) організаційних методів державного регулювання – запровадження 

заходів нематеріального стимулювання для агрохолдингів, які 

започатковують програми партнерства з ВНЗ (наприклад, організація та 

проведення консультативно-дорадчої роботи); створення Інтернет ресурсу, на 

якому ВНЗ і бізнес зможуть розміщувати свої пропозиції і потреби (наприклад, 

бази тем дипломних робіт, інформацію про проекти компаній для студентів, 

вакансії для студентів і випускників тощо). 

3) економічних методів державного регулювання – запровадження на 

перших етапах додаткового фінансування державою спільних дослідних 

проектів ВНЗ і агробізнесу. 

Особливу роль у функціонуванні інституту тристороннього 

співробітництва відіграє ресурсне забезпечення аграрного бізнесу. 

Отримавши доступ до аудиторії університетської молоді, у агрохолдинга 

з’являється шанс направити професійний розвиток майбутнього працівника в 
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необхідному напрямі і з більш ефективним розподілом ресурсів. Студент 

поєднує навчання і стажування на підприємстві. При цьому отримує 

стипендію, близьку до заробітної плати. Частину прибутку агрохолдинги 

готові інвестувати у підготовку студентів як майбутніх висококваліфікованих 

фахівців, на прикладі фактично діючих бізнес-проектів та активного залучення 

своїх виробничих потужностей у навчальному процесі майбутніх спеціалістів. 

Останнім розглянемо наукове забезпечення даної моделі. Обов’язком 

ВНЗ є укладання договору між навчальним закладом, роботодавцем та 

студентом. Фактично роботодавець має змогу вибрати серед студентів 

майбутнього спеціаліста та дати йому змогу ще до закінчення вузу 

адаптуватися до умов виробництва. Окрім того, ВНЗ розробляє навчальні 

плани на інноваційних методах навчання, враховуючи побажання 

роботодавця. Тому на виході з навчального закладу маємо уже 

кваліфікованого спеціаліста, який готовий приступити до виконання 

обов’язків на виробництві.  

Отже, впровадження моделі тристоронньої співпраці на основі дуальної 

системи освіти дасть можливість досягти поставлених цілей в агробізнесі – 

підготовка кадрів, які максимально відповідають сучасним вимогам ринку 

праці й вимогам агрохолдинга та загальнодержавних цілей – підвищення 

конкурентоспроможності аграрного виробництва на світових ринках. 

На третьому рівні функціонує підсистема розвитку сільських територій, 

на яких здійснюють свою діяльність агрохолдинги. Головна мета 

репродуктивного механізму державного регулювання діяльності 

агрохолдингів полягає у забезпеченні його ефективності в умовах обмеженості 

фінансових ресурсів. Податковий інструментарій механізму репродуктивного 

державного регулювання, який наведено вище в дисертаційному дослідженні, 

частково вирішить питання наповненості місцевих бюджетів та створить 

умови для гармонійного функціонування бізнесу та громади, а це означатиме, 

що буде досягнено економічний та соціальний результати.  



176 
 

В удосконаленні системи державного регулювання діяльності 

агрохолдингових структур для формування репродуктивного характеру 

регуляторного впливу держави на розвиток сільського господарства та сталого 

розвитку сільських територій постає питання про пріоритетність напрямів 

реформування механізму державного регулювання, серед яких нами виділено: 

1) інституціональні зміни, які виражаються в удосконаленні вже 

існуючих, адаптації запозичених і впровадженні нових інститутів розвитку 

агрохолдингового виробництва на сільських територіях, створення 

можливостей поєднання інтересів усіх суб’єктів аграрних відносин та їх 

консолідації; 

2) соціальні зміни, пов’язані з формуванням у великого агробізнесу 

соціально-економічної орієнтації, забезпеченням зворотного зв’язку між 

соціально-економічними вимогами і новими стратегіями агробізнесу, що 

будуються на основі сформованих установок і наявних ресурсів. 

Отже, при формуванні основних положень репродуктивного механізму 

державного регулювання найбільш раціональною його структурою слід 

вважати таку, яка системно охоплює всі складові репродуктивного потенціалу 

аграрного виробництва. Тому ключовими підсистемами державного 

регулятивного впливу пропонуємо вважати: підсистему інвестиційно-

фінансового розвитку агрохолдингів – державне регулювання залучення 

зовнішніх інвестиційних ресурсів в агробізнес та підвищення інвестиційної 

привабливості сільських територій; науково-інноваційну підсистему 

функціонування агрохолдингів – державне сприяння в частині створення 

інституту тристоронньої співпраці, що в суцільній єдності методичного 

забезпечення збоку держави, ресурсного забезпечення з боку агрохолдингу та 

наукового забезпечення галузі освіти визначатиме конкурентоспроможність 

агробізнесу в цілому; підсистема соціальної адаптації бізнесу на сільських 

територіях – інструментарій державного регулювання вирішує питання, що 

стосуються захисту й розвитку сільських територій.  
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Для забезпечення дієвого механізму реалізації заходів, спрямованих 

на посилення соціальної відповідальності, слід чітко перерозподілити функції 

держави та приватного аграрного бізнесу. Внутрішні цілі політики соціальної 

відповідальності зацікавлених сторін в особі держави та агрохолдингів 

направлені на досягнення фінансово-соціальних показників для створення 

ефективної інноваційної інфраструктури аграрного сектору, а зовнішні цілі – 

на підвищення іміджу України та аграрних виробників у міжнародному 

середовищі. В рамках соціальної відповідальності агрохолдинги можуть 

формувати з територіями присутності стратегії їх соціального партнерства, 

шляхом підписання меморандумів, створення проєктів, програм, 

започаткування грантів, олімпіад та інших соціальних угод з місцевими 

органами влади із залученням третьої зацікавленої сторони – сільського 

населення.  

2. Методами державного регулювання щодо підвищення соціальної 

відповідальності агрохолдингів можуть бути: 1) нормативні – формування 

єдиних підходів до розуміння соціальної відповідальності бізнесу в Україні; 

введення систем і стандартів управління, що співвідносяться із соціальною 

відповідальністю; розроблення нормативно-правової бази для впровадження 

екологічного та соціального маркування; 2) організаційні та інформаційні – 

формування інституцій, до компетенції яких належали б всесторонній аналіз 

існуючого стану СВБ в Україні та сприяння його подальшому розвитку. Нами 

запропоновано створення консультативно-інформаційного центру з питань 

СВБ при місцевих органах управління та постійно-діючого органу 

моніторингу СВБ при статистичних управліннях; 3) фінансові – сприяння та 

заохочення до СВБ через чіткі сигнали в державних програмах щодо 

важливості СВБ на перспективу як на державному рівні, так і на рівні регіону 

та громади. Зокрема фінансування спільних проектів по запровадженню нових 
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форм соціальної відповідальності, підтримка наукових досліджень у сфері 

соціальної відповідальності бізнесу тощо.  

3. Заходи на рівні держави, які бажано впроваджувати при побудові 

моделі державного регулювання діяльності агрохолдингів для ідентифікації 

великих вертикально інтегрованих структур агробізнесу в процесах 

збалансованого розвитку сільських територій, такі: 1) запровадження 

відкритого ринку та врегулювання відносин власності на землю 

сільськогосподарського призначення; 2) залучення інвестицій в модернізацію 

аграрної сфери, наприклад, на виробництво екологічної сільськогосподарської 

продукції та продуктів її переробки; 3) удосконалення системи оподаткування 

агрохолдингів; 4) запровадження інноваційних форм співпраці бізнесу, науки 

та держави. 

4. Державне регулювання діяльності агрохолдингів має провадитися 

через запровадження нового податкового механізму. По-перше, доцільно 

згрупувати сільськогосподарських вирорбників за групами і для кожної із них 

зафіксувати окремі податкові режими; по-друге, залишити діючий механізм 

спрощеної систему оподаткування, обліку та звітності у формі єдиного 

податку для сільськогосподарських підприємств, які входять до складу 

агрохолдингової структури, але лише на овочівництво, садівництво, 

виноградарство, тваринництво; по-третє, для розв’язання проблем сільських 

територій запровадити соціальний податок, який сплачуватиметься до 

місцевих бюджетів фактичної діяльності агрохолдингів. З позицій визначення 

бази оподаткування податку пропонуємо нормативно грошову оцінку 

сільськогосподарських угідь, за умови, що ставка цього податку повинна бути 

не менше 1 % від нормативно грошової оцінки одиниці площі 

сільськогосподарських угідь. 

5. . Державне регулювання діяльності агрохолдингів на будь-якій стадії 

його розвитку має бути репродуктивним, що означає згладжування негативних 

наслідків функціонування агрохолдингів, передбачування кризових ситуацій 

в аграрному секторі, які спричинені діяльністю агрохолдингових структур або 
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використання позитивних сторін їх діяльності, що і надає управлінню характер 

репродуктивного регулювання бізнес-процесів у поєднанні зі сталим 

розвитком сільських територій. 

6. Запропонована модель створення інституту тристоронього 

співробітництва «Держава – Наука – Бізнес» поєднує в єдине ціле методичне 

забезпечення збоку держави, ресурсне забезпечення збоку агробізнесу та 

наукове забезпечення галузі освіти. Державний вплив має забезпечуватися 

шляхом застосування: 1) адміністративних методів – внесення зміни в 

законодавство в частині урегулювання питань захисту інвестицій і прав 

інтелектуальної власності при розвитку партнерства; 2) організаційних 

методів – запровадження заходів нематеріального стимулювання для 

агрохолдингів, які започатковують програми партнерства з ВНЗ та створення 

Інтернет ресурсу, на якому ВНЗ і бізнес зможуть розміщувати свої пропозиції 

і потреби; 3) економічних методів – запровадження на перших етапах 

додаткового фінансування збоку держави спільних дослідних проектів ВНЗ і 

агробізнесу. Впровадження моделі тристоронньої співпраці сформує 

передумови для досягнення поставлених цілей в агробізнесі – забезпечення 

кваліфікаваними спеціалістами, та загальнодержавних цілей – підвищення 

конкурентоспроможності аграрного сектора та іміджу держави на світових 

ринках. 

7. Механізму державного регулювання діяьності агрохолдингів 

властивий репродуктивний характер за умови, що буде сформовано 

багаторівневу модель державного регуляторного впливу, яка визначається як 

єдність підсистем: 1) інвестиційно-фінансового розвитку агрохолдингів – 

державне регулювання залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів в 

агробізнес та підвищення інвестиційної привабливості сільських територій; 

2) науково-іноваційного функціонування агрохолдингів – державне сприяння 

в частині створення інституту тристоронньої співпраці; 3) соціальної адаптації 

бізнесу на сільських територіях – стратегія держаної підтримки має 

вирішувати питання, що стосуються захисту сільських територій.  
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Основні наукові результати третього розділу опубліковано в працях 

автора: [37; 38; 40; 81; 85; 86]. 

 

В розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [12–13; 17; 26; 36; 39; 43; 48; 54; 59; 69; 

74; 92; 102; 130–131; 146; 159; 166; 173; 212; 219]. 
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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 
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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 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 
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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-
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інноваційного функціонування агрохолдингів – державне сприяння в чaстинi 

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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Додаток А 

Трактування поняття «агрохолдинг» 

Підхід Визначення Автор 
Ю

р
и

д
и

ч
н

и
й

 

Аграрні холдинги – це спосіб організації управління на основі 

виділення головної великої компанії і втрати права юридичної 

особи усіма іншими підприємствами, що увійшли до її складу, з 

подальшим їхнім перетворенням у структурні підрозділи. Це 

результат капіталізації та економічної концентрації.  

В. Андрійчук 

[7, с. 47] 

Агрохолдинг – це сукупність материнської компанії й 

контрольованих нею дочірних компаній. Це концентрація акцій 

(капіталів) фірм різних галузей і сфер економіки або фірм, 

розташованих в різних регіонах та створення складної 

багатоповерхової структури управління. 

С. Авдашева 

[113] 

У
п

р
а
в

л
ін

сь
к

и
й

 

Агрохолдинг – це симбіоз стандартів планової економіки на новій 

технологічній, організаційній та інноваційній базі, в основу яких 

покладено автоматизовані системи управління, обліку й аудиту 

виробничої діяльності 

А. Данкевич 

[33, с. 70] 

Агрохолдинг – це специфічна форма володіння акціонерним 

капіталом, за якої материнська компанія, володіючи контрольним 

пакетом акцій інших підприємств, здійснює управління і контроль 

за їх діяльністю і завдяки цьому об’єднує їх в єдину організаційну 

структуру з відповідальними цілями і місією. 

С. Дем’яненко 

[36] 

О
р

г
а
н

із
а
ц

ій
н

и
й

 

Агрохолдинг акціонерного типу – це група організаційно й 

технологічно пов’язаних підприємств, які використовують великі 

земельні площі з метою виробництва, переробки, 

транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської чи 

виробленої з неї продукції. 

Г. Черевко 

[200, с. 37] 

Агрохолдинг – це якісно нова організаційна система 

господарювання, за якої матеріальні (економічні, технологічні, 

ресурсні та ін.) фактори знаходяться у тісному взаємозв’язку з 

соціальними, що сприяє відновленню порушених міжгалузевих 

зв’язків та формуванню взаємостимулюючих соціально-

економічних процесів. 

К. Кравчук 

[94] 

Агрохолдинг – це формування об’єднання і його розширення 

шляхом викупу материнською компанією майнового комплексу 

сільськогосподарського підприємства та оренди землі, в 

основному на умовах середньо- та довгострокової оренди. 

А. Данкевич 

[34, с. 85] 
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Агрохолдинг – це вливання вітчизняного або іноземного капіталу 

несільськогосподарського походження в переробну 

промисловість з подальшим розвитком збуту і з метою 

самозабезпечення сировиною, розвитком сільського господарства  Н.П. Зарицька 

[124, с. 253]. Агрохолдинг (новий аграрний оператор) – це потужний бізнес-

проект, створений для примноження капіталу засновників… на 

засадах єдиного управління заготівлі, переробки, виробництва і 

реалізації готової сільськогосподарської продукції 

Агрохолдинги у сільському господарстві діють виключно як 

бізнесові структури, головна мета котрих полягає в примноженні 

власного капіталу, а економічна діяльність орієнтована на 

отримання прибутку і ренти, яка є формою надприбутку, що  

виникає внаслідок використання обмежених різноякісних 

ресурсів. 

О.М. Бородіна 

[193, с. 56]. 

Джерело: узагальнено автором. 
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Додаток Б 

Виробничі напрями найбільших агрохолдингів, 2018 р. 

Назва 

Види діяльності 
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UkrLаndFаrmіng PLC + + + + +    + + +  + + + + 

Кернел Групп + + +     +       +  

Агропросперіс NCH + + +              

Миронівський 

хлібопродукт 
+ + +    +   +    +   

Астарта-Київ + + + + +   + + + +    +  

Мрія Агрохолдинг + + + + +          + + 

Індустріальна молочна 

компанія 
+ + + +      + +    +  

Агротон + + +       + + + + + +  

Укрпроминвест агро + +  +     + + + + +    

АgroGenerаtіon і 

Hаrmelіа 
+ + +              

Агрохолдинг 2012 + +               

Агрейн + + +       + +  +  + + 

Украгропром +    +     + +  +    

Приват-АгроХолдинг + + +       + + + +    

HаrvEаst + + +  +  +   + +      

ТАС АГРО  +         + +    +  

Sіntаl Аgrіculture  + + + +     + +  +     

Нібулон + + +  +  +   +   +   + 

ПАЕК + + +     +         

Сварог Вест Груп + + + + + +    +   +  +  

Світанок + +  +     + + + + +    

УкрАгроКом-Гермес-

Трейдинг 
+ + + +   +  + + + + +  +  

Агротрейд + + + + +    + + +    +  

Vіtаgro + + + +  +    +  + +   + 

LNZ Group + + +  +     + +  +    

Росток-Холдинг + + +       + +    + + 

Панда +     +         +               

Фарм Форвард + + +                           

Баришевська зернова 

компанія + +   +           + +           

Український аграрний 

холдинг + +   +           + +       +   

Джерело: власні дослідження за даними офіційних сайтів компаній. 
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Додаток В 

 

Роль та місце держави в контексті розвитку економічної теорії  

Напрями Основні риси та представники 

Меркантилізм 
Державний протекціоналізм. Державні багатства – сфера обігу і 

торгівля, металеві гроші (А. Монкретьєн, Т. Манн, Д. Юм) 

Фізіократи 

(ХVІІ–ХVІІІ ст.) 

Захист феодального ладу. Державні багатства – сільгосппраця. 

Промисловість, транспорт, торгівля – безплідні сфери (Ф. Кене, 

Ф. Тюрго, В. Мірабо) 

Класична 

політекономія  

(ХVІІІ–ХІХ ст.) 

Держава – «нічний сторож». Дослідження закономірності 

розвитку усіх сфер виробництва, природу багатства, доходів, 

ринку (У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо) 

Марксизм, або 

політекономія праці 

(ХІХ–ХХ ст.) 

Держава – монополіст. Три класових позицій розглядалась 

трудова теорія вартості, економічних криз, земельної ренти 

(К. Маркс, Ф. Енгельс) 

Маржиналізм 

(остання третина  

XIX ст.) 

Держава суспільного добробуту. Дослідження базується на 

граничних значеннях корисності, продуктивності, витрат. 

Використовується кількісний аналіз, ЕММ і моделі (К. Менгер, 

С. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето) 

Сучасні теорії:  

 

а) неокласицизм 

Розвиває ідеї класичної політекономії, розглядає ринок як 

саморегулівну систему, здатну встановити рівновагу сукупного 

попиту і пропозиції (А. Маршал і А. Пігу, Л. Мізес, Ф. Хайвк, 

М. Фрідмен та інші) 

б) неокейнсіанство 

Доводить необхідність активного державного регулювання 

економіки шляхом стимулювання сукупного попиту й 

інвестицій (Дж. М. Кейнс) 

в) неоінституціоналізм 

Вивчає «інститути», що впливають на економіку державу, 

профспілки, менталітет, правові та морально-етичні норми 

(Т. Веблбен, У. Мітчел) 

г) неокласичний 

синтез 

Обгрунт. принцип поєднання ринкового і державного 

регулювання економічних процесів, тобто – змішану економіку 

(Д. Хікс, П. Самуельсьон, Я. Клейн) 

Джерело: адаптовано [167]. 
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Додаток Г 

Підходи до трактування поняття «Державне регулювання» 

Підхід Визначення Автор 
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Державне регулювання базується на нормативно-правових 

нормах, які закріплені у законах та підзаконних актах, та це 

діяльність держави в особі державних органів, яка направлена 

на впорядкування суспільних відносин 

І. М. Ямкова  

І. П. Глагазіна 

[209] 

Заснована на законодавстві одна із форм державного впливу 

шляхом встановлення та застосування державними органами 

правил, спрямованих на коригування діяльності фізичних та 

юридичних осіб, що підтримується можливістю застосування 

правових санкцій при їх порушенні 

Н. Саніахметова 

Т. Олійник  [132–

133] 

Це вид діяльності держави, яка полягає у впорядкуванні  

діяльності учасників суспільних відносин для забезпечення її 

відповідності вимогам закону та досягнення бажаного балансу 

публічних і приватних інтересів. 

М. Ткач [179] 

Це врегульовані правовими нормами суспільні відносини, в 

яких реалізується діяльність державних органів, інших 

уповноважених суб’єктів, які безперервно, цілеспрямовано, у 

рамках своїх повноважень і межах, визначених державною 

аграрною політикою, впливають на аграрні відносини з метою 

забезпечення продовольчої безпеки та дотримання аграрного 

законодавства 

І. Ломакіна  

[103, с.140] 
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Система забезпечення економічної і соціальної стабільності та 

зміцнення економічної безпеки держави 

Г. В. Черевко  

[200–202] 

Система взаємовідносин уряду з економічними агентами з 

метою державного впливу на економічні процеси, що є 

сукупністю фінансово-економічних, організаційно-

адміністративних, інституційно-правових та соціально-

психологічних методів та інструментів, за допомогою яких 

держава здійснює економічну діяльність на макро- та мікрорівні 

В. Галушко 

[134, с. 296] 

систему економічних, фінансових, юридично-правових, 

організаційних і соціальних заходів, здійснюваних державою з 

метою забезпечення ефективного і стабільного розвитку 

виробництва та повного забезпечення населення якісним 

продовольством за прийнятними ринковими цінами 

В. Г.Андрійчук  

[6–7] 
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Це забезпечення стабільності продовольчого ринку шляхом 

нормалізації комерційних відносин між товаровиробниками, 

продавцями і споживачами на всіх етапах переміщення товарів, 

підвищення ефективності правового захисту цих відносин з 

боку держави 

П. І. Гайдуцький,  

П. Т. Саблук,  

Ю. О. Лупенко. 
[104] 

Державне регулювання спрямоване на зміну кількісних і 

якісних параметрів певного соціально-економічного явища, на 

зміну поведінки і мотивацій суб’єктів певної сфери суспільних 

відносин, на трансформацію у заздалегідь визначеному напрямі 

певних факторів і процесів або їхніх систем. 

Л. М. Васільєва, 

[19–20] 

Джерело: узагальнення автора. 
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Додаток Ґ 

Зведена таблиця у розрізі областей України  

за кількістю присутніх агрохолдингів 

Назва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

UkrLаnd Fаrmіng 

PLC + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 

Украгропром     +       +   +                   +         + 17 

Агро-просперіс 

NCH + +     +             + +   + + + + +   +   + + 13 

Нібулон +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   + +     12 

Кернел Групп     +             +     + + +   + + +   + +   + 11 

Біоленд +     + +   + +         + +           + +     + 10 

МХП +   + +       + +           +   +     +   +     9 

Приват-

АгроХолдинг     +             +   + + + +       + +   +     9 

Астарта-Київ +       +                   +     + +   +       6 

Агрейн         +       +         +         +     +   + 6 

Укрпромінвест-

Агро +   +   +         +         +             +     6 

ТАС агро +   +           + +     +                     + 6 

ВВ Агро + +     +     +           +       +             6 

Мрія 

Агрохолдинг               +       +           +     +   +   5 

АgroGenerаtіon і 

Hаrmelіа         +             +         + + +           5 

Агротрейд     +                       +   +   +         + 5 

Glencore +               +         +               +     4 

Grаіn Аllіаnce 

(БЗК)                 +           +             +   + 4 

Аграрні 

системні 

технології         +       +             +         +       4 

Агро Інвест 

Україна +       +       +                         +     4 

Агро-регіон         +       +                       +     + 4 

Green-Stone                   +     + +                   + 4 

KSG Аgro     +                               + + +       4 

ІМК                             +   +             + 3 

Сварог Вест 

Груп         +                               +   +   3 

Vіtаgro                               +   +     +       3 

Аgromіno                   +     +           +           3 

Аgrіcom Group         +       +             +                 3 

Комплекс 

Агромарс         +       +                   +           3 

Аграрна 

технологічна 

компанія +       +                               +       3 

Явір АПК                             +   +   +           3 

Агро-Експрес-

Сервіс   +                           +   +             3 
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Продовження додатку Ґ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

LАNDFORT     + +     +                                   3 

Genero Group       +     +                             +     3 

ХОРС                 +           +             +     3 

Агротон                     +               +           2 

Світанок         +       +                               2 

УкрАгроКом-

Гермес-Трейдинг     +             +                             2 

LNZ Group                                 +         +     2 

Росток-Холдинг                                 +             + 2 

Вінницька  

агропромислова 

група +               +                               2 

Український 

аграрний холдинг                 +                             + 2 

Україна-2001                         +               +       2 

Агро-продсервіс               +                   +             2 

Західний буг   +                   +                         2 

Галс-Агро                 +                             + 2 

Земля і Воля                 +                             + 2 

Успех                 +         +                     2 

Докучаєвські 

чорноземи                             +       +           2 

Агрохолдинг МС         +       +                               2 

Бета-Агро-Інвест       +                                       + 2 

Сигнет Холдинг +       +                                       2 

Аgrofusіon                         +             +         2 

Пан Курчак   +                           +                 2 

Шпола-Агро 

Індустрі                   +                       +     2 

HаrvEаst       +                                         1 

Sіntаl Аgrіculture                                      +           1 

Панда                                           +     1 

Фарм-форвард     +                                           1 

Чиста криниця                             +                   1 

Агрікор холдинг                                               + 1 

Дніпро агро груп     +                                           1 

АПК-Інвест       +                                         1 

Агродом                                               + 1 

Ротен                       +                         1 

Contіnentаl 

Fаrmers Group                       +                         1 

Агроінвест груп                           +                     1 

Екопрод       +                                         1 

ТПК Агроальянс                                     +           1 

Агро-спецсервіс                   +                             1 

Зелена долина +                                               1 

ВПК-Агро     +                                           1 

Бучачагрохлібпром                                   +             1 

Агропрайм 

Холдинг                           +                     1 

Оскар               +                                 1 

Мілкіленд-Україна                                               + 1 

Unіlіne FіnаnceLtd.                                 +               1 

Нива 

Переяславщини                 +                               1 

Хмельницьк млин                                         +       1 

Продексім                                       +         1 
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Продовження додатку Ґ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Фрідом Фарм                                       +         1 

Сільгосп-продукт                 +                               1 

Преображенське             +                                   1 

Зоря                                     +           1 

Амарант                             +                   1 

Арніка                             +                   1 

Авіс УкрАгро                                 +               1 

Волинь-Зерно-

Продукт   +                                             1 

Агротех             +                                   1 

Чонгар                                       +         1 

Агро-Овен     +                                           1 

Агротех-Гарантія                             +                   1 

Агрофірма 

Корнацьких                         +                       1 

Кіщенці                                           +     1 

Агродар груп                   +                             1 

Росукрпрод                 +                               1 

Агро-корпорація 

Дніпро                                           +     1 

Україна                                   +             1 

Мілк Інвест                                               + 1 

Таврійська 

перспектива                                       +         1 

Кількість 

агрохолдингів в 

області 

15 7 15 9 19 0 7 6 23 11 3 8 12 11 18 7 13 12 18 10 15 17 4 20 х 

Джерело: власні дослідження з офіційних сайтів компаній. 
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Додаток Д 

Зведена таблиця для групування агрохолдингів за розміром орендної 

плати за сільськогосподарські угіддя в Україні, 2016 р. 

№ за 

/п 
Область 

Передано  

в оренду,  

тис. га 

Всього 

сплачено,  

тис. грн 

Орендна 

плата, грн/га 

Кількість 

агро-

холдингів 

1 Закарпатська  13,7 8165,2 596,0 0 

2 Луганська 640,6 534836,94 834,9 3 

3 Чернівецька 123,1 136801,03 1111,3 4 

4 Івано-Франківська 106,3 97700,33 919,1 6 

5 Волинська 196,6 194535,7 989,5 7 

6 Запорізька 1146,7 827229,38 721,4 7 

7 Рівненська 247,7 339770,09 1371,7 7 

 Всього у групі 2474,7 2139038,67 864,4 х 

1 Львівська 271,9 307872,37 1132,3 8 

2 Донецька 671,4 530741,7 790,5 9 

3 Херсонська 817,7 623741,56 762,8 10 

4 Кіровоградська 1048,2 1224507,24 1168,2 11 

5 Одеська 1078,6 946040,06 877,1 11 

6 Миколаївська 805,4 660266,92 819,8 12 

7 Тернопільська 485,3 326267,19 672,3 12 

8 Сумська 708,9 927028,53 1307,7 13 

 Всього у групі 5887,4 5546465,57 942,1 х 

1 Вінницька  1051,5 1147081,35 1090,9 15 

2 Дніпропетровська 1274,9 1211027,51 949,9 15 

3 Хмельницька 762,5 1065898,75 1397,9 15 

4 Черкаська 793,4 1757777,7 2215,5 17 

5 Полтавська  1111,7 2493765,44 2243,2 18 

6 Харківська 1078,5 1728835,5 1603,0 18 

7 Житомирська 549,4 579122,54 1054,1 19 

8 Чернігівська 825,3 890086,05 1078,5 20 

9 Київська 666,1 355297,74 533,4 23 

 Всього у групі 8113,3 11228892,6 1384,0 х 

Джерело: розраховано за даними [116]. 
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Додаток Ж 

Динаміка показників фінансової діяльності агрохолдингів,  

2013–2017 рр., млн дол. США 

Показник 
Рік 2017 р. до 

2013 р. 2013  2014  2015  2016 2017  
МНР 

EBІTDА 390 509 458 258 411 21 
Чистий прибуток 162 -412 -125 69 230 68 
Рентабельність, % - -29 -10 6 17 46 

KERNEL 
EBІTDА 193 384 372 346 319 126 
Чистий прибуток -1,6 16 171 226 178 179,6 
Рентабельність, % - 0,6 8 11 8 7,4 

АSTАRTА 
EBІTDА 84 141 144 159 144 60 
Чистий прибуток 22 -68 15 86 74 52 
Рентабельність, % - -19 5 22 13 32 

ІМС 
EBІTDА 48 56 64 59 39 -9 
Чистий прибуток 25 -47 14 21 17 -8 
Рентабельність, % - -34 10 17 14 48 

OVOSTАR 
EBІTDА - 29 64 24 26 26 
Чистий прибуток - 25 31 22 22 26 
Рентабельність, % - 34 42 28 23 -11 

KSG 
EBІTDА 2 6 16 17 12 10 
Чистий прибуток -28 -53 -2 3 0,9 28,9 
Рентабельність, % - -202 -13 18 3 205 

MІLKІLАND 
EBІTDА 45 20 10 5 12 -33 
Чистий прибуток 16 -87 -79 -40 -8 -24 
Рентабельність, % - -30 -41 -27 -5 25 

АVАNGАRD 
EBІTDА 301 105 -69 1 11 -290 
Чистий прибуток 238 -26 -158 -59 -14 -252 
Рентабельність, % - -6 -68 -29 -9 -3 

АGROTON 
EBІTDА 7 23 23 25 10 3 
Чистий прибуток -5 -80 -9 25 8 13 
Рентабельність, % - -136 -22 56 16 152 

АGROGENERАTІON 
EBІTDА -14 24 20 19 7 21 
Чистий прибуток -20 -23 -7 -0,9 -15 5 
Рентабельність, % - -35 -13 -1 -24 11 

АGROLІGА 
EBІTDА 5 4 3 4 7 2 
Чистий прибуток 3 2 3 4 6 3 
Рентабельність, % - 17 15 18 23 6 

АGROMІNO 
EBІTDА - 20 10 4 6 6 
Чистий прибуток -23 -16 -57 -26 4 27 
Рентабельність, % - -25 -133 -63 11 36 

Джерело: за даними [216].  
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Додаток З 

Ефективність виробництва агрохолдингів в галузі рослинництва, 

EBІTDА на гектар, дол. США 

Агрохолдинг 
Рік 

2014 2015 2016 2017 

Агропродсервіс -* -* 321,6 440 

Кернер -* 350 322,2 380,6 

Агротрейд -* 246 211 380 

Нібулон 225 369 375 375 

Агроспецсервис 520 500 630 311 

Індустріальна молочна компанія 420 487 432 302,1 

Епіцентр Агро -* -* -* 300 

Миронівський хлібопродукт 231 276 423 267 

Росток Холдинг 297 392 369 261 

LNZ Group -* -* 486 178 

Астарта-Київ 124 370 371 177,4 

HаrvEаst Holdіng -* 121 119 174,7 

Мрія холдинг  150 -* 160 

Тrіgon Аgrі нині Аgromіno 336 281 265 146,5 

Агротон  -* 225 277 113,9 

АgroGenerаtіon і Hаrmelіа 244 204,6 197 86,3 

Сварог Вест Груп 700 540 -* -* 

Grаіn Аllіаnce АB 560 -* -* -* 

Чиста криниця 500 308 -* -* 

Вінницька  агропромислова група 347 344 -* -* 

UkrLаndFаrmіng  311 324 -* -* 

Агрейн 300 245 -* -* 

Укрпромінвест-Агро 237 331 308 -* 

Агропросперіс NCH 231,5 231 -* -* 

KSG Аgro 200 290 194 -* 

АПК Инвест 190 185 -* -* 

Українські аграрні інвестиції 179 205 -* -* 

Агро Інвест Україна 156  -* -* 

ТАС АГРО -* 512 -* -* 

Grаіn Аllіаnce -* 346 318 -* 

* Примітка: відсутні дані 

Джерело: побудовано за даними [160, 161, 184]. 
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Додаток Е 

Зайняте населення за видами економічної діяльності, 2013–2017 рр. 

Види 

економічної 

діяльності 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. до 

2013 р. 

млн 

осіб 
% 

млн 

осіб 
% 

млн 

осіб 
% 

млн 

осіб 
% 

млн 

осіб 
%  + / - % 

Усього 

зайнято 19,31 100 18,07 100 16,44 100 16,28 100 16,16 100 -3,15 83,7 

Сільське 

господарство 3,39 17,5 3,09 17,1 2,87 17,5 2,87 17,6 2,86 17,7 -0,52 84,4 

Промисловість 3,17 16,4 2,90 16,0 2,57 15,7 2,49 15,3 2,44 15,1 -0,72 77 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; 

ремонт  4,27 22,1 3,97 21,9 3,51 21,4 3,52 21,6 3,53 21,8 -0,74 82,6 

Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова 

діяльність 1,16 6 1,11 6,2 1,00 6,1 1,00 6,1 0,99 6,1 -0,17 85,2 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов’язкове 

страхування 0,96 5 0,96 5,3 0,97 5,9 0,97 6,0 0,98 6,1 0,01 101,8 

Освіта 1,61 8,3 1,59 8,8 1,50 9,1 1,44 8,9 1,42 8,8 -0,18 88,3 

Охорона 

здоров’я та 

надання 

соцдопомоги 1,17 6,1 1,15 6,4 0,10 0,6 1,03 6,3 1,01 6,3 -0,15 86,5 

Інше 3,58 18,5 3,31 18,3 2,98 18,1 2,96 18,2 2,92 18,1 -0,65 81,7 

Джерело: розраховано автором за даними ДСС [167–171].  
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Додаток Є 

Кількість працівників зайнятих в агрохолдингах України*  

станом на кінець 2018 р. 

Назва 

Кількість 

працівників, 

осіб 

Назва 

Кількість 

працівників, 

осіб 

UkrLаndFаrmіng PLC  31000 HаrvEаst 1500 

Кернел  16000 Галс Агро 1500 

Астарта-Київ 14000 Аграрні системні технології 1400 

Миронівський 

хлібопродукт 
12000 Росток-Холдинг 1400 

Чиста криниця 8790 АgroGenerаtіon і Hаrmelіа 1300 

Агротон 8500 
Grаіn Аllіаnce (Баришевська 

зернова компания) 
1200 

Мрія Агрохолдинг 8000 ПАЕК 1120 

Агропросперіс 7000 Фрідом фарм 1100 

Укрпромінвест-Агро 4600 Аgrotіs 1000 

Агрейн 4500 
Аgromіno (Тrіgon Аgrі до 

2017) 
1000 

Нібулон 6000 Панда 940 

Приват-АгроХолдинг 4000 Dnіpro Аgro Group 850 

Сварог Вест Груп 3500 АгроВиста 767 

Тас Агро 3000 Світанок 693 

Vіtаgro 3000 Агропродсервіс  690 

АПК-Інвест 3000 Аgrіcom Group 350 

Індустріальна молочна 

компанія 
2730 Агро-Експрес-Сервіс 200 

АПК Інвест 2600 LNZ 130 

Агрохолдинг 2012 нині 

Епіцентр К 
2100 Агроспецсервіс  понад 250 

Агротрейд 2100 Ерідон понад 250 

Український аграрний 

холдинг 
2000 Західний буг понад 250 

Олімп 2000 LаndFort понад 250 

Україна-2001 1600 Комплекс Агромарс понад 250 

Разом зайнятих у агрохолдингах, осіб 168810 

Усього зайнято в сільському господарстві, осіб 2860700 

Частка зайнятих в агрохолдингах, % 5,90 

*Примітка: до вибірки увійшли агрохолдинги України із земельним банком понад 

35 тис. га 

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток К 

Обсяги бюджетного відшкодування ПДВ аграрним підприємствам,  

2017–2018 рр., млн грн 

Назва підприємства 
2018 р. 2017 р. 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. Разом І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. Разом 

ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» 2008,4 1361,1 1305,2 4674,6 3528,6 2067,9 1913,9 1772,7 9283,0 

ТОВ «АТ КАРГІЛЛ» 1238,5 659,0 641,3 2538,8 557,3 700,7 550,6 711,1 2519,7 

ММК ІМ. ІЛЛІЧА 1712,3 1814,2 2136,3 5662,7 1303,2 1185,4 1638,7 1947,1 6074,3 

АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА 1137,4 628,1 508,0 2273,6 600,7 680,1 767,0 1420,1 3467,9 

ТОВ СП «НІБУЛОН» 829,7 514,4 1429,9 2774,0 875,0 733,2 901,3 1272,6 3782,2 

ДП «САНТРЕЙД» 1417,9 738,7 821,0 2977,5 865,7 491,9 1289,7 517,2 3164,5 

ПАТ «ДПЗКУ» 314,9 467,7 371,6 1154,2 259,1 1322,0 444,6 676,4 2702,0 

ТОВ «КОФКО АГРІ 

РЕСОРСІЗ УКРАЇНА» 
350,5 263,3 368,1 981,9 160,1 283,7 264,7 490,2 1198,7 

ПІІ «ГЛЕНКОР 

АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА» 
534,9 246,6 120,7 902,1 0,0 608,3 172,8 804,2 1585,2 

ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН 259,7 242,7 116,8 619,1 203,5 136,2 166,1 75,5 581,4 

ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД 97,3 92,0 116,2 305,5 314,2 194,5 140,4 170,2 819,3 

ТОВ «ЛДК УКРАЇНА» 220,9 289,7 113,3 623,9 0,0 283,7 228,5 354,7 866,9 

ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ 155,6 0,0 0,0 155,6 67,0 74,8 0,0 145,2 287,1 

ТД ДЕЛЬТА ВІЛМАР 161,3 143,4 0,0 304,7 0,0 0,0 0,0 170,9 170,9 

АГРОТЕРМІНАЛ 

КОНСТРАКШИН 
83,1 0,0 0,0 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЛНЗ 54,4 0,0 0,0 54,4 0,0 164,7 106,1 62,7 333,5 

ПП «ТД «МАЙОЛА» 120,0 50,0 53,9 223,9 0,0 0,0 0,0 120,9 120,9 

ЕЛЕВАТОР-АГРО 134,6 0,0 0,0 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД 205,7 271,8 60,3 537,7 0,0 0,0 80,0 181,7 261,7 

МХП 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 340,0 1000,0 750,0 2090,0 

АГРОПРОСПЕРІС ТРЕЙД 0,0 59,7 122,3 182,0 0,0 179,3 0,0 0,0 179,3 

ТОВ Елеватор 

Катеринопільський 
0,0 210,2 556,0 766,2 0,0 96,7 277,9 478,5 853,2 

ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ 

ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» 
0,0 83,5 190,3 273,8 52,9 0,0 49,3 77,4 179,6 

ЦУКОРАГРОПРОМ 0,0 205,1 0,0 205,1 0,0 127,1 133,0 71,8 331,9 

ТОВ «М.В. КАРГО» 0,0 0,0 100,6 100,6 0,0 63,8 58,5 0,0 122,2 

МИРОНІВСЬКИЙ 

ЗАВОД КРУП 
0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 260,0 100,0 0,0 360,0 

ДРУЖБА-НОВА 0,0 0,0 321,9 321,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЕНСЕЛКО АГРО 0,0 0,0 179,6 179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«СІЕЙЧЕС УКРАЇНА» 0,0 0,0 72,6 72,6 51,4 52,7 71,1 130,6 305,8 

ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД 0,0 0,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 78,6 78,6 

Край Придніпровський 0,0 0,0 52,4 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВІННИЦЬКИЙ ОЖК 0,0 0,0 0,0 0,0 150,7 0,0 59,0 151,5 361,2 

МРІЯ ТРЕЙДИНГ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 134,2 205,2 

ТОВ «КЛОВ» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 61,0 119,0 

ОРГАНІК СІСТЕМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,6 110,6 

ПРОМЕТЕЙ АГРІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,6 64,6 

САНГРАНТ ПЛЮС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 64,0 

ТОВ «ВКХП № 2» 0,0 0,0 0,0 0,0 216,9 213,3 164,4 0,0 594,5 

УКРАГРОІНВЕСТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 0,0 81,3 

СІГНЕТ ХОЛДИНГ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 0,0 76,3 

ПРАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2 0,0 0,0 54,2 

ОПТІМУС ПЛЮС 0,0 0,0 0,0 0,0 157,6 0,0 0,0 0,0 157,6 

РАЙЗ-МАКСИМКО 0,0 0,0 0,0 0,0 180,9 0,0 0,0 0,0 180,9 

Разом за вибіркою 11036,9 8741,0 9975,3 29753,3 9544,9 10385,2 10793,1 13066,3 43789,5 

В цілому по Україні 33856,9 30787,2 33189,3 97833,4 26903,1 30055,7 30607,9 32493,2 120060,0 

Джерело: розраховано за заними ДКС [73].  
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Додаток Л 

Обсяги бюджетного відшкодування ПДВ агрохолдингам,  

2017–2018 рр., млн грн 

Агрохолдинг Підприємство 2018 р. 2017 р. 

KERNEL  ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» 4 674,6 8 639,77 

 Cаrgіll  ТОВ «АТ КАРГІЛЛ» 2 538,8 2 519,71 

HаrvEаst  ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 5 662,7 6 074,34 

Нібулон ТОВ СП «НІБУЛОН» 2 774,0 3 782,20 

LNZ Group  
ПРАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ 

НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» 
54,4 333,53 

МХП 
ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ 

ХЛІБОПРОДУКТ» 
400,0 2 090,00 

Агропросперіс NCH ТОВ «АГРОПРОСПЕРІС ТРЕЙД» 182,0 179,35 

МХП 
ТОВ «КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ 

ЕЛЕВАТОР» 
766,2 853,18 

Астарта Київ ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» 205,1 331,92 

 Cаrgіll  ТОВ «М.В. КАРГО» 100,6 122,24 

МХП 

ПРАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 

ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 

КОМБІКОРМІВ» 

60,0 360,00 

KERNEL  СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» 321,9 0,00 

KERNEL  ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» 179,6 0,00 

Астарта Київ ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» 67,0 78,59 

KERNEL  СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 52,4 0,00 

Мрія ТОВ «МРІЯ ТРЕЙДИНГ» - 205,18 

Укрпромінвест агро ТОВ «ВКХП № 2» - 594,55 

Cygnet 

Аgrocompаny 
ТОВ «СІГНЕТ ХОЛДИНГ» 

- 
76,27 

Укрпромінвест-агро ПРАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» - 54,20 

UkrLаnd Fаrmіng 

PLC  
ПРАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» 

- 
180,90 

Разом за агрохолдингами 18 039,4 26 475,93 

Разом в Україні 97 833,35 120 060,68 

Джерело: розраховано за заними ДКС [73]. 
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Додаток М 

Вхідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу впливу 

фінансово-господарських показників діяльності агрохолдингів  

на обсяги їх соціальної відповідальності 

Показник 
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Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

KERNEL  39,6 1462,4 16000 603 380,6 8639,8 1061 

МХП 114 1030,3 12000 370 267 3303,2 4200 

Нібулон 73,3 3000 6000 82,5 375 3782,2 4200 

LNZ Group  20 90 130 60 178 333,5 870 

Астарта Київ 40 427,6 14000 250 177,4 410,5 1317 

Мрія 21,5 150 8000 185 160 205,18 443,8 

Cygnet 

Аgrocompаny 2,7 45 700 29 0 76,27 169,2 

UkrLаnd 

Fаrmіng PLC  39 46 31000 605 324 180,90 2000 

Укрпромінвест 

агро 16 607 4600 122 331 648,70 1464 

Агропросперіс 

NCH 115 583 7000 430 231 179,3 5160 

Агротон 40,3 32,8 8500 151 113,9 0,00 1812 

ІМК 22 78,8 2730 137 302,1 0,00 1644 

АgroGenerаtіon 

і Hаrmelіа 8,8 37,8 1300 33 86,3 0,00 396 

Джерело: валсні розрахунки. 
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Додаток Н 

Аналіз параметрів рівняння регресії. 

Дисперсії і середньоквадратичне відхилення 

Ознаки x і 

y 
  

  

Для y і x1 669427.462 1237.712 818.185 35.181 

Для y і x2 64986602.367 1237.712 8061.427 35.181 

Для y і x3 38296.059 1237.712 195.694 35.181 

Для y і x4 12799.869 1237.712 113.137 35.181 

Для y і x5 5877947.549 1237.712 2424.448 35.181 

Для y і x6 2381829.521 1237.712 1543.318 35.181 

для x1і x2 64986602.367 669427.462 8061.427 818.185 

для x1і x3 38296.059 669427.462 195.694 818.185 

для x1і x4 12799.869 669427.462 113.137 818.185 

для x1і x5 5877947.549 669427.462 2424.448 818.185 

для x1і x6 2381829.521 669427.462 1543.318 818.185 

для x2і x3 38296.059 64986602.367 195.694 8061.427 

для x2і x4 12799.869 64986602.367 113.137 8061.427 

для x2і x5 5877947.549 64986602.367 2424.448 8061.427 

для x2і x6 2381829.521 64986602.367 1543.318 8061.427 

для x3і x4 12799.869 38296.059 113.137 195.694 

для x3і x5 5877947.549 38296.059 2424.448 195.694 

для x3і x6 2381829.521 38296.059 1543.318 195.694 

для x4і x5 5877947.549 12799.869 2424.448 113.137 

для x4і x6 2381829.521 12799.869 1543.318 113.137 

для x5і x6 2381829.521 5877947.549 1543.318 2424.448 

Джерело: власні розрахунки. 
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Матриця парних коефіцієнтів кореляції R 

- y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

y 1 0.4731 0.2507 0.4672 0.3728 0.2776 0.9413 

x1 0.4731 1 0.05202 0.1135 0.6193 0.6888 0.5448 

x2 0.2507 0.05202 1 0.8429 0.44 0.2556 0.167 

x3 0.4672 0.1135 0.8429 1 0.5308 0.4857 0.3337 

x4 0.3728 0.6193 0.44 0.5308 1 0.5807 0.464 

x5 0.2776 0.6888 0.2556 0.4857 0.5807 1 0.1707 

x6 0.9413 0.5448 0.167 0.3337 0.464 0.1707 1 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Оцінка коваріаційної матриці вектора k = S2• (XTX)-1 

73874.994 26.936 -1.121 77.011 -282.708 -2.507 -9.736 

26.937 0.234 -0.0128 1.02 -0.282 -0.0682 -0.0719 

-1.12 -0.0127 0.00135 -0.0885 0.00395 0.00451 0.00475 

77.013 1.021 -0.0879 6.198 -1.035 -0.338 -0.354 

-282.707 -0.282 0.00438 -1.034 2.476 0.0325 0.0288 

-2.508 -0.0673 0.00359 -0.337 0.0315 0.0235 0.0225 

-9.736 -0.0713 0.00324 -0.353 0.0276 0.0211 0.0292 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Дисперсії параметрів моделі визначаються співвідношенням S2і = Kіі 

Тобто це елементи, що лежать на головній діагоналі 
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Дослідження абсолютних і відносних помилок апроксимації 

Y Y (x) ε = Y - Y (x) ε2 (Y-Yср)2 | Ε: Y | 

39.6 -397.475 437.075 191034.579 8.115 11.037 

114 -354.835 468.835 219806.366 5119.586 4.113 

73.3 -370.829 444.129 197250.125 951.802 6.059 

20 -50.756 70.756 5006.366 503.945 3.538 

40 -155.384 195.384 38174.835 5.996 4.885 

21.5 -73.527 95.027 9030.086 438.849 4.42 

2.7 -6.44 9.14 83.538 1579.961 3.385 

39 -276.767 315.767 99708.702 11.894 8.097 

16 -126.418 142.418 20282.761 699.535 8.901 

114.667 -272.801 387.468 150131.406 5215.432 3.379 

40.267 -125.047 165.314 27328.636 4.761 4.105 

22 -96.258 118.258 13984.842 418.15 5.375 

8.8 -22.75 31.55 995.377 1132.236 3.585 

   972817.619 16090.261 70.879 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Середня помилка апроксимації 

 
Оцінка дисперсії дорівнює: 

se2= (YY (X))T(YY (X)) = 972817.619 

Несмещенная оцінка дисперсії дорівнює: 

 
Оцінка середньоквадратичного відхилення (стандартна помилка для  Y): 
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Напрями та характеристика політики  

соціальної відповідальності агробізнесу 

Назва Характеристика соціальної відповідальності 

Ukrlаnd 

fаrmіng 

гарантії безпеки виробничого процесу, створення безпечних умов роботи для 

працівників компанії та захисту їхнього здоров’я, інвестування в розвиток свого 

персоналу, створюючи можливості для самореалізації й навчання працівників. 

Реалізація багатовекторної програми співпраці з провідними українськими 

аграрними вищими навчальними закладами: Херсонський та Миколаївський 

державні аграрні університеті, Полтавська державна аграрна академія, 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет і Житомирський 

національний агроекологічний університет. 

Здійснення ремонту шкіл й дошкільних навчальних закладів, шкіл-інтернатів 

для дітей з фізичними вадами, лікарень, будинків культури, розташованих 

переважно в районах, де є виробничі потужності агрохолдингу. У школах, 

дитячих будинках відкриваються комп’ютерні класи і проводиться Інтернет. 

Формою співробітництва з регіонами є соціальні договори з місцевими радами, 

за умовами яких відраховується плата з кожного гектара землі, орендованої в 

конкретному районі, до місцевого бюджету, яка потім використовуються на 

вирішення першочергових питань місцевої громади, таких як ремонт доріг та 

освітлення вулиць. 

Проведення виставок і фестивалів, відзначення державних свят та подій 

місцевого значення, участь в організації днів села і днів поля, привітання 

новорічними подарунками дітей. 

Кернел 

Групп 

створено благодійний фонд «Разом з Кернел», за допомогою якого 

структурується соціальна активність компанії, а саме: будівництво доріг, 

спортивних й дитячих площадок, ремонт шкіл, садочків, фельшерсько-

акушерських пунктів, придбання ліків. 

Астарта 

Київ 

1% від прибутку виділяється на реалізацію соціальних програм, а саме: 

фінансова підтримка дитячих будинків, лікарень, будинків ветеранів і учасників 

війни, церкв, шкіл. Надається можливість навчання у вищих навчальних 

закладах України за рахунок холдингу кращим учням підшефних шкіл, 

підтримуються дитячі футбольні команди, організовуються екскурсії 

переможцям олімпіад, надається допомога у придбанні новітнього технічного 

устаткування. 

Інвестування у розвиток персоналу (навчання та тренінги) 

МХП Підтримка реалізації маштабних інфраструктурних об’єктів  

Мрія 

Холдинг 

розвиток інфраструктури, медицини, освіти, на духовність, благоустрій, 

культуру і спорт, подтримка бійців АТО, потреби громад, адресну допомогу 

населенню. 

ІМК 

соціальна програма «ІМК допомагає» здійснюється за трьома напрямками: 

соціальна допомога на розвиток місцевої інфраструктури; соціальна допомога 

працівникам підприємств ІМК; соціальна допомога пайовикам 

Укр 

пром 

інвест 

агро 

своєчасна виплата заробітної плати, сплата податків, професійний розвиток та 

захист персоналу 

зобов’язання перед кожним конкретним пайовиком з виплати орендної плати, 

наданню послуг із обробітку землі, інших зобов’язань, передбачених договором 

оренди 

соціальні інвестиції, спрямовані на розвиток регіонів присутності 

охорона навколишнього середовища 
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Аgro 

Generаtіon 

взято під опіку школи, підтримуються дитячі футбольні команди, надається 

допомога у придбанні новітнього технічного устаткування. 

Hаrv 

Eаst 

Holdіng 

гарантування безпечних умов праці, розвиток співробітників та підтримання їх 

благополуччя 

розвиток місцевих громад та взаємодія із зацікавленими сторонами 

охорона навколишнього середовища та підвищення енергоефективності, 

гарантування якості продукції та послуг 

корпоративне волонтерство 

Нібулон 

10 % від фонду заробітної плати направляються на соціально важливі проекти, 

а саме: забезпечення належних умов для здобуття базової освіти, покращення 

рівня медичного обслуговування. Допомагає місцевим будинкам культури, 

бібліотекам у придбанні сучасного комп’ютерного, копіювального, музичного 

та іншого обладнання. Розроблено програму «Нібулонівський стандарт», 

відповідно до якої здійснюється допомога дитсадкам, інтернатам; 

допомога у розбудові інфраструктури українського села. Виступає ініціатором 

нових підходів до освоєння цих коштів громадами, створюючи довірчі 

відносини між суспільством і бізнесом та успішно залучає громаду до активної 

участі у вирішенні тих чи інших соціальних проектів; 

охорона та збереження навколишнього середовища, впровадження 

енергозберігаючих новітніх технологій на виробництві; 

рівні можливості та найкращі умови праці. 

Сварог 

Вест 

Груп 

у 2006 р. впровадження програми соціальних інвестицій «З людьми і для 

людей». У 2010 р. з Благодійним фондом «Зміцнення громад» підписано договір 

про спільну реалізацію програми. З 2014 р. напрямами благодійного фонду є: 

дослідження проблем громад; навчально-методична допомога; грантова 

підтримка громадських громад; гуманітарна допомога; правова допомога  

налагоджена чітка схема комунікації з лідерами територіальних громад, 

представниками органів місцевого самоврядування, посадовцями і усіма 

небайдужими людьми. 

Джерело: власні дослідження за даними офіційних сайтів агрохолдингів. 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ Тип  

конференції 

Назва 

конференції 

Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Проблеми інвестування та 

формування інвестиційного 

клімату в АПК 

Полтава, 

29–30 жовтня 

2015 р. 

заочно 

2 

Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

Фінансові інструменти 

регіонального розвитку 

Житомир, 

28 жовтня 

2016 р. 

заочно 

3 

ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Стратегічні напрями соціально-

економічного розвитку держави 

в умовах глобалізації 

Хмельницький, 

22–23 вересня 

2017 р. 

очно 

4 

Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

Фінансове регулювання 

зрушень у економіці України 

Мукачево 

21–22 березня 

2017 р. 

заочно 

5 
ІV Міжнародна 

наук.-практ. конф. 

Фінансові аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання: сучасний стан 

та перспективи 

Одеса 

16–17 травня 

2017 р. 

заочно 

6 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Соціально-економічні проблеми 

аграрного розвитку регіонів 

м. Житомир 

2017 р. 
очно 

7 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Тенденции современного 

управления малого бизнеса и 

предпринимательства в 

условиях економического 

развития и либералзации. 

Узбекистан, 

м. Карши, 

16–17 квітня 

2018 р. 

заочно 

8 
Всеукраїнська 

конференція 
Наукові читання – 2018  

Житомир 

30 листопада 

2018 р. 

очно 
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