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АГРОПРОМИСЛОВІ ХОЛДИНГИ  
В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

AGRICULTURAL HOLDINGS  
IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT
У статті розглянуто місце агропромислових холдингів в економіці України та структурі аграрного ви-

робництва. Показано ключові причини швидкого та успішного розвитку агропромислових холдингів. Визна-
чено їхні конкурентні переваги в сучасних умовах господарювання. Сформульовано основні недоліки наявної 
системи розвитку агропромислових холдингів, заснованої на екстрактивних інститутах. Описано пози-
тивні наслідки впровадження інклюзивної системи розвитку, яка має базуватися на ефективній взаємодії 
місцевої влади, великих агропромислових корпорацій, дрібних аграрних виробників та населення в умовах 
децентралізації. Вказано на те, що у разі вичерпання ресурсної бази сільських територій надалі активна 
участь агропромислових холдингів у розбудові системи інклюзивного розвитку є об’єктивно зумовленою.

Ключові слова: агропромисловий холдинг, агропродовольча сфера, розвиток, інклюзивний розвиток, 
система інклюзивного розвитку.

В статье рассмотрена роль агропромышленных холдингов в экономике Украины и структуре аграр-
ного производства. Показаны ключевые причины быстрого и успешного развития агропромышленных 
холдингов. Определены их конкурентные преимущества в имеющихся условиях хозяйствования. Сфор-
мулированы основные недостатки сущ ествующей системы развития агропромышленных холдингов, ос-
нованной на экстрактивных институтах. Описаны положительные последствия внедрения инклюзивной 
системы развития, которая должна базироваться на эффективном взаимодействии местной власти, 
крупных агропромышленных корпораций, мелких аграрных производителей и населения в условиях де-
централизации. Указано на то, что при исчерпании ресурсной базы сельских территорий, в дальнейшем 
активное участие агропромышленных холдингов в развитии системы инклюзивного развития является 
объективно обусловленной.

Ключевые слова: агропромышленный холдинг, агропродовольственной сфере, развитие, инклюзив-
ный развитие, система инклюзивного развития.

In the face of global economic and political instability, the intensification of social inequality is an urgent scientific 
task to develop and justify new concepts of smart and balanced development. It is for these reasons that the concept 
of inclusive development is gaining ground in political and scientific circles. In a broad sense, the term "inclusion" is 
used to describe the process of attracting a wide range of citizens to a particular process by refining the process, ob-
ject, or system of objects. The main purpose of inclusive development is to ensure economic development with equal 
opportunities, fair distribution of goods and resources, and increase people's well-being. Research on the essence 
of the concept of inclusive development, its strategic goals, mechanisms of formation, as well as the role of different 
economic actors in its development are relevant scientific questions. Agro-industrial holdings are the main driver 
of active development of the agro-industrial sector. They are highly efficient, innovative and provide a significant 
portion of production, exports and foreign exchange earnings. Agro-industrial holdings are more efficient than farms 
and small-scale agribusinesses in attracting financial resources, introducing innovative technologies, and entering 
new markets. However, it is in Ukraine's interests to turn the successful development of individual sectors into the 
well-being of the country as a whole. The article covers the role and place of agro-industrial holdings in the economy 
of Ukraine and the structure of production of the main types of products. Key reasons for the rapid and successful 
development of agro-industrial holdings are shown. Their competitive advantages in the existing conditions of mana-
gement are determined. The main disadvantages of the existing development system based on extractive institutes 
are formulated. The positive effects of the implementation of an inclusive development system, which should be 
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Постановка проблеми. В умовах системної кризи, 
поглиблення негативних соціально-економічних явищ, 
таких як посилення нерівності, високий рівень бідності 
та безробіття, еміграція населення, Україна потребує 
переходу до нової парадигми прискореного розвитку. 
Саме тому увага науковців зосереджена на розро-
бленні системи інклюзивного розвитку, в межах якої 
мають бути створені рівні можливості для представ-
ників різних верств населення, передумови для більш 
справедливого розподілу ресурсів та благ, а також під-
вищення добробуту. Актуальним науковим завданням 
є визначення потенціалу потужних суб’єктів економіки 
різних секторів щодо розбудови системи інклюзивно-
го розвитку. У цьому контексті слід звернути особливу 
увагу на агропромислові холдинги як провідний фак-
тор успішного зростання агропромислового сектору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню аспектів розвитку агропромислової 
сфери присвячено роботи таких учених, як: Р.І. Бу-
ряк [1], В.І. Копитко та О.В. Копитко [2], Ю.М. Лопа-
тинський [3], М.Й. Малік та М.А. Хвесик [4], О.І. Пав-
лов [5], В.А. Самофатова [6], Шубравська О.В. [7], 
Ю.О. Ярмоленко [8] та інші.

На проблематиці інклюзивного розвитку зосеред-
жують свою увагу D. Acemoglu та J. Robinson [9], 
Gupta, J. & Vegelin [10], J. Podesta [11], А.В. Бази-
люк [12], І.М. Бобух та С.М. Щегель [13], О.Г. Вдовіче-
на [14], П.С. Єщенко [15], А. Жуковська [16], Т.О. Зін-
чук [17], О.Д. Прогнімак [18] та інші вчені.

Водночас не досить дослідженою залишається 
роль різних агропромислових формувань у впрова-
джені системи інклюзивного розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета роботи – дослідження потенціалу та 
ролі агропромислових холдингів у становленні сис-
теми інклюзивного розвитку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Агропродовольчий сектор України демонструє ви-
сокі темпи розвитку, а його значення для економіки 
країни зростає. У 2019 р. частка агропродовольства 
у загальному експорті з країни становила вже 44,6%. 
За межі країни було поставлено продукції на рекорд-
ні $22,4 млрд. [19]. За даними ННЦ «Інститут аграр-

ної економіки», у 2019 р. зафіксовано найбільші в іс-
торії країни обсяги експорту зерна (56,7 млн. тонн) 
та соняшникової олії (6,1 млн. тонн), а також низки 
інших продуктів [19].

Провідну роль у кількісному та якісному розвитку 
АПК відіграють агропромислові холдинги, які займа-
ють стабільно високу частку у виробництві основ-
них видів продукції та обробляють 26,7% земельних 
угідь країни (табл. 1).

У 2007 р. в Україні функціонувало 18 агропромис-
лових холдингів, у 2017 році – 93, а в 2018 р. їх кіль-
кість знизилася до 85 компаній [20].

За визначенням В.Г. Андрійчука та І.С. Саса, «аг-
ропромисловий холдинг – це переробне корпоратив-
не підприємство, яке володіє, користується, а також 
розпоряджається холдинговими корпоративними па-
кетами часток, паїв чи акцій двох або більше аграр-
них підприємств; до складу такого холдингу можуть 
входити й дочірні переробні підприємства та дочірні 
підприємства іншого профілю (збутові, торгівельні 
тощо)» [22, с. 116].

Агропромислові холдинги демонструють висо-
ку ефективність господарської діяльності, вищу 
врожайність внаслідок використання інноваційних 
технологій та організаційних рішень, високої продук-
тивності праці. Однак більш детального дослідження 
потребують причини домінування агропромислових 
холдингів в Україні, а також їхній потенціал у розбу-
дові системи інклюзивного розвитку.

Формування та розвиток агропромислових хол-
дингів відбувається упродовж останніх десятиліть 
досить динамічно на основі процесів злиття-погли-
нання, надконцентрації земельного банку та фор-
мування єдиної фінансової системи для залучення 
кредитних ресурсів на більш сприятливих умовах.

Прискорення процесів формування агропромис-
лових холдингів відбулося у 2005–2008 роках, коли 
на основі притоку капіталів, у тому числі кредитних 
ресурсів, відбувався активний процес придбання 
потужнішими холдингами агрофірм та збільшення 
їхнього земельного банку.

Формування агропромислових холдингів відбува-
лося на основі екстрактивних інститутів, коли одна 

based on the effective interaction of local authorities, large agro-industrial corporations, small agricultural producers 
and the population in the conditions of decentralization, are described.

Keywords: agro-industrial holding, agro-food sphere, development, inclusive development, inclusive develop-
ment system.

Таблиця 1
Показники діяльності агропромислових холдингів України 

Показники 2011 р. 2017 р. 2018 р.
Земельний банк агропромислових холдингів, тис.га 5,1 5,95 5,61
Частка земельних угідь у користуванні агропромислових холдингів 23,1% 28,3% 26,7%
Виробництво пшениці агропромисловими холдингами, млн т. 5,1 6,1 5,2
Частка агропромислових холдингів у виробництві пшениці 22,0% 23,3% 21,2%
Виробництво кукурудзи агропромисловими холдингами, млн т. 8,6 9,3 13,2
Частка агропромислових холдингів у виробництві кукурудзи 56,5% 37,6% 36,9%
Виробництво ячменю агропромисловими холдингами, млн т. 0,9 0,8 0,7
Частка агропромислових холдингів у виробництві ячменю 9,5% 9,5% 9,5%
Виробництво соняшника агропромисловими холдингами, млн т. 1,4 2,8 3,2
Частка агропромислових холдингів у виробництві соняшника 16,1% 22,5% 22,6%

Джерело: складено автором на основі [20; 21]



115

Серія: Економіка та підприємництво, 2020 р., № 2 (113)

частина ринку мала доступ до дешевих кредитних 
ресурсів (в тому числі європейських банків), а інша 
частина знаходилася у менш вигідних умовах і не мо-
гла скористатися із сприятливої кон’юнктури ринку.

Основні причини домінування агропромислових 
холдингів в Україні – це мінімізація трансакційних 
витрат завдяки масштабу виробництва, ефективний 
продуктовий розподіл всередині корпорації, коли 
відбувається переробка сировини власного вироб-
ництва. Таким чином, формується вища додана вар-
тість, а надлишки сільськогосподарської продукції 
реалізуються на ринку. Прикладом цього є діяльність 
АПХ «МХП», який є одним із найбільших експортерів 
соняшникової олії, не спеціалізуючись на її виробни-
цтві. Для МХП соняшникова олія – це побічний про-
дукт переробки соняшника на шрот для кормів птиці.

Є й інша причина домінування агропромислових 
холдингів – вони використовують новітні управлінські 
технології та завдяки більшим фінансовим ресурсам 
здатні залучати найбільш кваліфікованих працівни-
ків на ринку, які краще розуміють інтереси, мають 
стратегію та активно розвивають свої корпорації.

Агропромислові холдинги є згуртованими та ма-
ють політичне лобі, яке відстоює їхні інтереси. Вод-
ночас дрібні та середні агровиробники є менш згурто-
ваними та гірше розуміють свої економічні інтереси, 
не маючи змоги залучити високопрофесійні кадри. 
Відчуваючи кадровий голод та впроваджуючи менш 
ефективні управлінські рішення, вони знаходяться 
у менш вигідному становищі. Увесь цей процес лише 
посилює технологічний розрив між великими й дріб-
ними та середніми агровиробниками.

У дослідженні діяльності агропромислових хол-
дингів одні автори концентруються на перевагах, інші 
детально описують недоліки та негативний вплив на 
АПК. На нашу думку, формування та розвиток агро-
промислових є позитивним у контексті забезпечення 
продовольчої безпеки, виходу на міжнародні ринки 
та зростання експорту. Негативний вплив агропро-
мислових холдингів на аграрну сферу починається 
там, де відбувається формування монопольного по-
ложення та зловживання ним із порушенням інтере-
сів дрібних учасників ринку, таких як фермерські та 
сімейні господарства.

Погоджуючись із позитивним впливом агропро-
мислових холдингів на розвиток агропромисло-
вого сектору, забезпечення продовольчої безпеки 
України, залучення валютної виручки, необхідно 
підкреслити, що досвід інших країн світу, таких як 
Аргентина, показує, що концентрація на крупному 
товарному виробництві має певні недоліки. Насам-
перед має бути усвідомлено, що дрібні фермерські 
господарства, у тому числі господарства сімейного 
типу, є важливою ланкою формування комплексної 
збалансованої системи аграрного розвитку. У такому 
розвитку зацікавлені й потужні агропромислові хол-
динги, оскільки сімейні господарства можуть запо-
внити ті ніші, які з різних причин менш інвестиційно 
привабливі для крупнотоварних виробників.

Ефект масштабу виробництва в аграрній сфері 
має певні обмеження. На нашу думку, використан-
ня цього ефекту досягло свого максимального рівня, 
і тому підвищення подальшого підвищення ефектив-

ності агропромислових холдингів потребує реаліза-
ції та втілення нових моделей зростання та розвитку.

Інклюзивний розвиток агропромислової сфери 
означає забезпечення рівних можливостей госпо-
дарської діяльності для різних за розмірами, видами 
та масштабами підприємств. Важливим кроком до 
інклюзивності стала децентралізація, коли місцеві 
громади самі визначають напрями використання фі-
нансів та розпоряджаються власними активом. Од-
нак необхідно посилити ці процеси та залучити до 
них зокрема й агропромислові холдинги.

На нашу думку, формування системи інклюзивно-
го розвитку агропромислового сектору матиме цілу 
низку позитивних економічних ефектів. Зокрема, від-
будеться підвищення рівня інвестицій у людський 
капітал на основі будівництва ефективної взаємодії 
місцевої влади громад та агропідприємств різного 
рівня. Також можна розраховувати на перехід міс-
цевих громад до самозабезпечення, що зменшить 
соціальне навантаження на агропромислові холдин-
ги. Стратегічною метою є не збільшення дотацій із 
бюджету незахищеним верствам населення, а ство-
рення таких умов, коли вони зможуть самостійно 
заробляти на життя завдяки активній економічній 
діяльності. Це, відповідно, позитивно вплине на міс-
цеві бюджети громад та дасть змогу підвищити фі-
нансування суспільно важливих проектів.

Державна підтримка формування системи інклю-
зивного розвитку агропромислової сфери має по-
лягати у стимулюванні партнерства агрохолдингів 
та менших за масштабом підприємств, формуванні 
нових продовольчих ринків, надання доступу до кре-
дитних ресурсів та інформаційних засобів.

Висновки із цього дослідження. Як бачимо, агро-
промислові холдинги мають позитивний вплив на еко-
номіку України у контексті забезпечення продовольчої 
безпеки, виходу на міжнародні ринки та зростання екс-
порту. Однак поява та успішний розвиток агропромис-
лових холдингів України значною мірою були зумовле-
ні використанням екстрактивних інститутів, наявністю 
доступу до кредитних та матеріальних ресурсів, згурто-
ваністю та політичним лобіюванням інтересів. На нашу 
думку, враховуючи обмежені можливості подальшого 
екстенсивного зростання та вичерпання ресурсної 
бази сільських територій, надалі активна участь агро-
промислових холдингів у розбудові системи інклюзив-
ного розвитку є зумовленою об’єктивно. Перспектива 
подальших досліджень цієї теми полягає у формулю-
ванні методології формування системи інклюзивного 
розвитку агропромислового сектору.
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