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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток аграрної економіки в Україні можливий

тільки на основі сталого розвитку й стабільного зрос�

тання ефективності й конкурентоспроможності аграр�

них підприємств. Важливими умовами здобуття належ�

ного їм визначного місця на національному й світовому

аграрних ринках є всебічне удосконалення бізнес�про�

цесів, модернізація виробництва, забезпечення вітчиз�

няної продукції необхідними якісними параметрами, що

сприятимуть її конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність національної аграрної

економіки визначається багатьма чинниками, але основ�

ним серед них незмінно залишається конкурентоспро�

можність товарів та товарного виробництва, підпри�

ємств, сільських територій. Її ефективна інтеграція у

світову може відбутися лише за умови досягнення ви�

сокого рівня загальної конкурентоспроможності краї�

ни, конкурентоспроможності її господарюючих су�

б'єктів, а також конкурентоспроможності продукції та

послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми забезпечення конкурентоспроможного

розвитку аграрних підприємств розглядаються у працях

вітчизняних та зарубіжних науковців: Гейця В.,Загород�

ньої З., Ігнатенка М., Іващенко О.В., Кваші С., Кіндзерсь�
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кого Ю., Кизим М., Крамаренко В., Кваснюка Б., Мар�

муль Л., Остапчука Ю., Прокопенко О., Романюк І., Рун�

чевої Н., Холода Б., Шияна В. та ін. Проте його досяг�

нення та збереження, виявлення особливостей на рівні

великих аграрних формувань потребує подальших роз�

робок.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є виявлення сутності, особливостей

функціонування й обгрунтування на цій основі стратегій

конкурентоспроможного розвитку великих аграрних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Корпоративний устрій — це створений у процесі

аграрних трансформацій специфічний порядок органі�

зації великомасштабного інноваційного аграрного ви�

робництва на основі концентрації землі, капіталів, но�

вих технологій і вертикальної інтеграції виробництва в

специфічних структурах — агрохолдингах. Вони діють

виключно як бізнесові структури, основна мета яких

полягає в примноженні власного капіталу [1, с. 268].

Проте у вітчизняній та закордонній практиці минулого

та сучасного вони відомі як значні колективні мецена�

ти, спонсори, ініціатори корпоративної соціальної відпо�

відальності.
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Використовуючи таку організаційно�правову фор�

му ведення агробізнесу, корпорації активно залучають

капітал різними способами, у тому числі за допомогою

випуску і розміщення акцій, облігацій на фондових

біржах за кордоном. Поряд із класичними агрохолдин�

гами, до їхнього числа також включають інших великих

операторів аграрного ринку, які працюють в промисло�

вості, торгівлі, банківській сфері, орендуючи при цьо�

му великі масиви сільськогосподарських земель, для

власного виробництва комерційної, експортно�приваб�

ливої сільськогосподарській продукції. Досить швид�

кому становленню корпоративного агрохолдингового

устрою у сільському господарстві сприяли такі особли�

вості перехідної економіки.

1. Функціонування перехідних аграрних ринків, на

яких порушуються ринкові механізми. Це призводить до

гіпертрофованого розвитку вертикальної і горизонталь�

ної інтеграції як інструменту, що дозволяє протистояти

надмірно високим трансакційним витратам і ризикам. У

рамках нерозвинених ринків спостерігаються також

нерівні умови конкуренції.

2. Занадто високі бар'єри входу в "традиційні" сек�

тори сільського господарства, зумовлені заборговані�

стю та численними недоліками новостворених форм

господарювання на базі реформованих колгоспів і рад�

госпів. Зовнішнє інвестування в сільське господарство

за таких обставин могло здійснюватися через створен�

ня нових бізнесових структур.

3. Вплив іноземних (у тому числі прямих) інвестицій

на національну економіку через тісний зв'язок нових

сільськогосподарських операторів з іноземними інвес�

торами, насамперед зайнятими в галузях харчової про�

мисловості та торгівлі.

4. Зміни рівня і макроекономічної галузевої структу�

ри змінних (альтернативних) витрат: довготривалі

зовнішні інвестиції в сільське господарство та агробізнес

можуть розглядатися як одних із найбільш привабливих

довгострокових напрямів розміщення капіталу.

Суттєвий вплив на успішність експансії агрокорпорацій

в Україні відіграє активна державна підтримка розвитку

великотоварного аграрного виробництва та нівелювання

ролі і значення сімейних ферм, яка бере свій початок із

радянських часів. Дрібні землевласники, що отримали у

приватну власність землю у процесі земельної реформи,

не маючи жодних преференцій від держави і суспільства,

поступово адаптуються до своєї "непотрібності". Тому

вони масово віддають землю в оренду корпораціям, або

ж фактично продають її, не замислюючись над довгост�

роковими наслідками таких дій [2, с. 82].

Незважаючи на динамічність змін соціально�полі�

тичних еліт, протягом усього періоду аграрних транс�

формацій урядова політика сприяла створенню і роз�

витку великого бізнесу в сільському господарстві. За

старими стереотипами суспільству нав'язується думка

про те, що саме великі індустріальні підприємства, кон�

тролюючи тисячі гектарів землі, можуть забезпечити

продовольчу безпеку, здатні "витягнути" сільське гос�

подарство із застою, забезпечити високу якість вироб�

люваної продукції, наростити експортний потенціал

тощо. Натомість сімейним формам господарювання

відводиться роль підсобних, якими вони були у доре�

формений період, хоча за останнє десятиліття переваж�

но половину сільськогосподарського валового внутрі�

шнього продукту (ВВП) в Україні виробляється у сек�

торі особистих селянських та фермерських госпо�

дарств.

Корпоративні підприємства в аграрному секторі

значно посилюють свій вплив на структурну динаміку

галузі, чому сприяє недосконалість у законодавчому

регулюванні створення і функціонування агрохолдингів.

Закон "Про холдингові компанії в Україні" був схвале�

ний у 2006 р., однак його дія обмежувалася галузями

виробництва та перероблення сільськогосподарської

продукції, що було закріплено Указом Президента Ук�

раїни від 11.05.1994 р. № 224 "Про холдингові компанії,

що створюються в процесі корпоратизації та привати�

зації". Стрімке захоплення земель корпоративними

структурами, що супроводжувалося посиленням їхньо�

го політичного впливу, призвело до скасування цього

обмеження через рік після схвалення Закону "Про хол�

дингові компанії в Україні" іншим Указом Президента

України № 640 від 12.07.2007 р.

Згідно з Законом України "Про холдингові компанії

в Україні" та Господарського кодексу України, холдин�

говою компанією є "відкрите акціонерне товариство, що

володіє, користується, а також розпоряджається холдин�

говими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв)

двох або більше корпоративних підприємств". Наразі

великотоварні аграрні підприємства та їхні об'єднання,

що входять до складу холдингу, не декларують власний

бізнес із позиції холдингу, не ведуть консолідованої кор�

поративної звітності, тому офіційно відстежити повний

перелік нових операторів ринку є неможливим.

Водночас досвід зарубіжних країн свідчить про те,

що наявність вертикально інтегрованої групи промис�

лових підприємств, пов'язаних технологічним ланцюгом

(сировина — перероблення — товарна продукція) при

високому рівні концентрації земельного ресурсу детер�

мінуються як агрохолдинги (наприклад, Archer Daniels

Midland, Bunge, Wilmar International, Tyson Foods,

Adecoagro). Дуже часто у ролі головної компанії висту�

пає компанія з іншої галузі (металургійної, хімічної

тощо), що не належить до єдиного технологічного про�

цесу, проте є альтернативою для агрохолдингу при за�

лученні дешевих ресурсів та інвестицій [3, с. 47].

З огляду на це, ми вважаємо, що точнішим визначен�

ням нових великотоварних аграрнопромислових форму�

вань є "агрохолдинг" як група взаємопов'язаних під�

приємств аграрного сектора зі значним банком земель�

них ресурсів, який здійснює великотоварне виробництво,

перероблення, зберігання та реалізацію сільсько�

господарської продукції, причому контрольний пакет акцій

належить головній компанії. Агрохолдингу мають бути

притаманні обов'язкові характеристики: приналежність до

агробізнесу (у структурі агрохолдингу мають бути присут�

німи аграрні виробники), значний банк земельних ресурсів

(понад 50 тис. га), поєднання кількох галузей чи сфер аг�

робізнесу, залучення грошових ресурсів шляхом отриман�

ня міжнародних кредитів та/або вихід на ІРО.

До запропонованих підходів можна долучити міжна�

родну класифікацію холдингів, які за напрямами функ�

ціонування поділяються на три групи: чистий або май�

новий холдинг — виконує фінансово�інвестиційні та

фінансово�контрольні функції; управлінський або до�
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говірний холдинг — забезпечує виробничо�технологіч�

не і економічне управління підрозділами; змішаний хол�

динг — займається, окрім виконання перерахованих

функцій, підприємницькою діяльністю: фінансово�кре�

дитною, виробничою, торговельною, транспортною

тощо [4, с. 228]. У цьому випадку, на нашу думку,

найбільш розповсюдженим напрямом функціонування

вітчизняних агрохолдингів виступає змішаний холдинг.

Узагальнення практики створення та діяльності

вітчизняних агрохолдингів дає підстави для виокремлен�

ня низки сучасних особливостей їхнього функціонуван�

ня: 1. Вертикальна інтеграція у формі інтеграції влас�

ності; концентрація значного банку земельних ресурсів;

використання банку земельних ресурсів переважно на

орендній основі (близько 80—90% використання землі

здійснюється за договорами довгострокової оренди).

2. Висока економічна ефективність за результатами

фінансово�господарської діяльності (рівень рентабель�

ності агрохолдингів досить високий — 30—40%; у 2010 р.

рівень рентабельності рослинництва становив 27,2%,

тваринництва — 24,3%). Ключовою спеціалізацією є

рослинництво (у виручці від реалізації більше, ніж 80%),

що обумовлено високим рівнем його рентабельності:

насіння соняшнику — 64,5%, цукрові буряки — 37,0%,

ріпак — 25,9%, зернові культури — 13,7%, високорен�

табельним є виробництво курячих яєць — 49,3%). За

рівнем масштабності та територіальної розосередже�

ності, агрохолдинги є міжрегіональними — наявні май�

же у всіх областях України.

Третя особливість — реєстрація агрохолдингів в

офшорах за участю вітчизняного капіталу дозволяє за�

безпечити пільгові умови оподаткування. Вартим уваги

є той факт, що такі потужні агрохолдинги, як ТОВ "Гру�

па компаній "Мрія агрохолдинг", ВАТ "Дакор�Вест", ЗАТ

"Агротон", ТОВ "Сінтал�Д", ТОВ "Лендком", "Агрохол�

динг "Авангард" зареєстровані у Республіці Кіпр, що

дозволяє використовувати пільгову ставку оподаткуван�

ня згідно з діючою Угодою між Урядом СРСР та Уря�

дом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподат�

кування доходів та майна. Додатковими напрямами

діяльності агрохолдингів виступають: дистрибуція

сільськогосподарської техніки, добрив і засобів захис�

ту рослин [5, с. 24].

По�четверте, наявність значного диверсифіковано�

го кредитного портфеля у більшості агрохолдингів в

Україні відбувається переважно за рахунок залучення

міжнародних кредитних ресурсів (частка кредитів, за�

лучених від вітчизняних банків, становить — 20—30%,

від міжнародних банків — 70—80%). Боргове наван�

таження агрохолдингів порівняно з отримуваними при�

бутками є незначним, про що свідчить показник "борг/

EBITDA89 за 2011 р., у середньому агрохолдингам по�

трібні один�два річних прибутки для повного покриття

власної заборгованості (наприклад, "Астарта�Київ" —

1,04, "Миронівський хлібопродукт" — 1,82, "Авангард"

— 3,13, "Кернел Холдинг" — 1,84). Нарощування влас�

них активів відбувається також за рахунок проведення

ІРО на міжнародних фондових біржах — Франк�

фуртській, Варшавській, Лондонській.

Головна небезпека експансії агрохолдингів полягає в

можливому відпливу капіталів із сільського господарства,

що призведе до багатьох негативних наслідків як для аг�

рарного сектора, так і села. За певних обставин вкладений

у сільське господарство капітал може знайти собі інше зас�

тосування, що спричинить його переливання в інші сектори

економіки [6, с. 69]. Значним недоліком подальшого роз�

витку та капіталізації агрохолдингів у найближчій перспек�

тиві може стати недосконалість законодавчої бази: головні

проблеми пов'язані з дотриманням правових норм, регулю�

ванням відносин між інвестором і сільськогосподарськими

організаціями, що входять до складу агрохолдингу, узако�

ненням прав власності на консолідовані землі тощо.

Узагальнення світового досвіду становлення, поши�

рення, занепаду та нового етапу розвитку агрохолдингів

дає підстави припустити, що в Україні після закінчення

етапу активного укрупнення таких інтегрованих структур

відбуватиметься оптимізація їхніх розмірів, організацій�

ної структури та взаємодії із зовнішнім економічним се�

редовищем і державою. Однак наразі агрохолдинги про�

довжують укрупнюватися, різними способами консолі�

дуючи банки земельних ресурсів (у т.ч. скуповуючи

сільськогосподарську землю). При цьому держава не має

дієвих важелів впливу на ці процеси, не контролює їх

(хоча б на рівні консолідованої статистичної звітності).

З інституційної точки зору, це можна ідентифікува�

ти як незбалансований інституційний розвиток, який

породжує певні мотивації у поведінці господарюючих

суб'єктів, спрямовуючи її на визискування природних

ресурсів та ігнорування завдань соціоекономічного роз�

витку суспільства [7]. Емпіричні спостереження свідчать,

що холдингізація сільського господарства пов'язана із

структурними перекосами в економіці країн, і створює

додаткову небезпеку для соціально�економічного, де�

мографічного та екологічного розвитку села.

Економічно слабкий клас дрібних і середніх сіль�

ськогосподарських виробників, а також малі та середні

підприємства з перероблення аграрної продукції, що

функціонують паралельно з агрохолдингами, навряд чи

зможуть вижити в умовах їхнього наступу на земельні

права та їхнього монопольного панування на аграрних

ринках і в політиці [8, c. 37]. Відсутність реальної дер�

жавної підтримки малого та середнього виробника в

аграрному секторі побічно сприяє зміцненню позицій

холдингів у сільському господарстві. Загроза продо�

вольчому самозабезпеченню країни при цьому поси�

люється, оскільки саме дрібний і середній бізнес здат�

ний підтримати економіку і населення в умовах фінан�

сової нестабільності чи нових кризових явищ в еко�

номіці. Експортна орієнтація великого аграрного капі�

талу дестабілізує внутрішню пропозицію, обумовлюю�

чи дефіцит окремих видів продовольства та сировини.

Значна небезпека лежить у сфері сільського роз�

витку, оскільки сільське господарство — це не тільки

виробництво сільськогосподарської продукції [9, c. 12].

Це сфера виробництва суспільних благ, що є для краї�

ни не менш важливим, ніж продовольство і сільськогос�

подарська сировина. Експерти Світового банку стверд�

жують, що забезпечення суспільними благами і неде�

формованими цінами на фактори виробництва є клю�

човими макроекономічними умовами регулювання про�

цесів стихійної концентрації в сільському господарстві

в країнах із перехідними економіками.

Отже, у процесі функціонування корпоративних

підприємств в Україні необхідно також враховувати за�
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гальновідому істину, що сільськогосподарське вироб�

ництво, на відміну від промисловості, пов'язане з жи�

вою природою і людиною. Господарську діяльність на

селі не можна розглядати поза межами загальної сис�

теми його соціальних зв'язків і екологічних обмежень

[10, c. 228]. Сільське господарство — це не тільки сфе�

ра виробництва, а й сфера життя. Економічна поведін�

ка господарюючих суб'єктів на селі має формуватися

не стільки ринком, скільки сукупністю соціальних відно�

син і норм, що складають інституційне середовище

сільського розвитку, у т.ч. на засадах корпоративного

управління аграрних підприємств.

ВИСНОВКИ
Підвищення ефективності господарської діяльності

суб'єктів аграрної сфери сприяє зростанню їх конкурен�

тоспроможності, що в свою чергу веде до росту кон�

курентоспроможності виробництва в аграрній сфері.

Україна має потенціал, щоб бути конкурентоздатною на

міжнародному рівні по рослинницькій і тваринницькій

продукції за умови зняття бар'єрів для конкурентосп�

роможності, оскільки багато великих підприємств здатні

працювати на вищому рівні ефективності.

Ситуацію на ринку аграрного виробництва супро�

воджує загострення конкурентної боротьби між агро�

холдингами. Крім того, придбання інвесторами сіль�

ськогосподарських підприємств надає великий і нео�

днозначний вплив в першу чергу на місцеві ринки

сільської продукції, а в подальшому і на національний

ринок. Водночас підвищення конкурентоспроможності

агрохолдингів відбувається об'єктивним шляхом за ра�

хунок диверсифікації ризиків, чому сприяє їх вертикаль�

но інтегрована структура, концентрація землі, капіталів

і нових технологій. Йому також сприяє інтеграція сіль�

ськогосподарських і переробних підприємств, постійне

удосконалення інфраструктури аграрного ринку, опти�

мізація ресурсокористування, використання системно�

го управління й диференційованих маркетингових стра�

тегій ринкової поведінки.
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