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УДК 631.145(477)1

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОТОВАРНИХ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ 

НА АГРАРНИЙ РИНОК УКРАЇНИ
М. І. Підгребельна, аспірант
Б. І. Шувар, кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблеми, пов’язані з функціонуван-
ням великотоварного сільськогосподарського виробництва. Увага 
приділена з’ясуванню переваг і недоліків великотоварного вироб-
ництва (SWOT-аналіз). Визначено найбільші аграрні підприємства в 
Україні. Проаналізовано динаміку розміру земельної площі під вели-
котоварним виробництвом та структуру великотоварного виробни-
цтва. Обґрунтовано потребу в удосконаленні законодавства щодо 
обмеження концентрації земель в руках великих агровиробників.

Ключові слова: концентрація, орендні відносини, земельні 
ресурси, сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги.

Постановка проблеми. Дрібні сільськогосподарські під-
приємства, з огляду на відсутність надійних каналів мате-
ріального постачання та збуту готової продукції, не маючи 
достатніх фінансових ресурсів на модернізацію виробничого 
обладнання та впровадження інновацій, не можуть скласти 
гідної конкуренції іншим сільськогосподарським товарови-
робникам, зокрема й закордонним. Натомість особливого зна-
чення набувають великотоварні підприємства. Тому особливо 
актуальним є питання дослідження функціонування велико-
товарних агропідприємств, структури виробництва продукції, 
переваг та недоліків їх функціонування. Зазначене й зумов-
лює актуальність і вибір теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та постановка завдан-
ня. Особливості діяльності великотоварних аграрних підпри-
ємств в Україні розглядали у своїх працях вчені В. Андрійчук 
[7], О. Бородіна, B. Валентинов [8], С. Васильєв, А. Данкевич, 
С. Дем’яненко [9], C. Дідус, М. Калінчик, К. Кулиняк, М. Малік, 
Б. Пасхавер, І. Рибаков, П. Саблук [6], О. Шапуров, В. Юр-
чишин та ін. Однак мало дослідженою є сфера державного 
контролю діяльності великотоварних аграрних підприємств та 
їх впливу на розвиток аграрного ринку України.

© Підгребельна М. І., Шувар Б. І., 2015
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Метою статті є аналіз специфіки діяльності великих 
аграрних підприємств та розроблення пропозицій щодо ре-
гулювання їх діяльності. Для досягнення поставленої мети 
необхідним є виконання таких завдань: 1) аналіз специфіки 
діяльності холдингових підприємств; 2) визначення кількості 
земельних ресурсів, що використовуються агрохолдингами для 
здійснення сільськогосподарського виробництва; 3) SWOT-
аналіз діяльності великих аграрних підприємств та ін.

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктом досліджен-
ня є діяльність холдингових компаній та їх вплив на аграрний 
ринок. Для досягнення поставлених завдань у статті викорис-
товували такі методи дослідження: аналізу, синтезу, науково-
го порівняння, статистичний метод й метод SWOT-аналізу, які 
дозволили виділити слабкі та сильні сторони функціонування 
агрохолдингів, а також визначити основні загрози і перспек-
тиви їх діяльності.

Результати досліджень. У вітчизняній економіці у період 
її трансформації після 1990 року наслідком макроекономічної 
політики стала деградація так званих проблемних секторів, 
до яких належить і сільське господарство. Відзначимо, що на 
структурні зміни у сільському господарстві вплинула ситуація 
в усій економіці, інтегральною частиною якої і є сільське гос-
подарство. Проте динамічний і довготривалий розвиток усієї 
економіки запускає одночасно механізми реструктуризації і 
модернізації сільського господарства через зростання попиту 
на продовольство та сільськогосподарську сировину, відплив 
надлишку робочої сили із сільського господарства і значний 
прогрес у цьому секторі економіки.

Відомо, що характерною тенденцією розвитку світової 
економіки є збільшення рівня концентрації організаціями 
основних фондів. Цей процес торкнувся й вітчизняного аграр-
ного сектора. За останні 10 років велике сільгоспвиробництво 
в Україні стало важливою, а в певному сенсі і провідною фор-
мою ведення агробізнесу в Україні. Воно частково замінило 
собою колишні колгоспи і радгоспи пострадянського періоду. 
Необроблювані родючі землі, невикористовувані активи, під-
приємницька ініціатива, вільні ресурси і сприятливе податкове 
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поле стали базою для формування великого бізнесу на землі. 
Поява великотоварних аграрних підприємств стала головною 
конкурентною перевагою українського АПК, що дозволило ви-
йти на міжнародні ринки сільгосппродукції.

На сьогодні великотоварним агропідприємствам вдалося 
налагодити продуктивне виробництво, освоїти передові техно-
логії землеробства для отримання високих врожаїв, сконцен-
трувати в роботі великі сільськогосподарські земельні наділи. 

Загалом, починаючи з 2004 р., в аграрному секторі еко-
номіки України спостерігаються процеси, які характеризують 
новий етап інституційних перетворень – процеси становлення 
капіталізації аграрного виробництва на основі концентрації 
сільськогосподарських угідь і залучення промислових капіталів.

У 2010 р. на території України функціонувало близько 
60 агрохолдингів із площею землі понад 10 тис га, які контр-
олювали близько 4 млн га сільгоспугідь. У 2011 р. їх налічува-
лося вже близько 75, а розмір орендованих земельних угідь 
становив від 5 до 6 млн га, або 14-16% загальної площі сільгос-
пугідь, що перебувають у власності й користуванні сільсько-
господарських підприємств і громадян [1-3]. Розміри десяти 
найбільших агрохолдингів за площею сільгоспугідь на початок 
2014 року наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка найбільших аграрних підприємств 
України за розміром землеволодінь (станом 

на 1 січня 2014 року), тис. га [2]

Компанії 2012 р. 2013 р. 2014 р.

UkrLandFarming 508 532 670
Кернел Групп 330 330 422
NCH - 400 400
Миронівский Хлібопродукт 280 280 320
Мрія Агрохолдинг 295 295 298
Українські аграрні інвестиції 260 261
Астарта-Київ 245 220 245
HarvEast 220 220 197
Агротон 170 171 151
Sintal Agricultur 150 150 150
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За інформацією Асоціації «Український клуб аграрно-
го бізнесу», під контролем агрохолдингів у 2014 знаходилося 
5,85 млн га або майже 28% всіх сільськогосподарських угідь, 
що перебували у використанні аграрних підприємств.

Порівняно з 2013 роком загальний земельний банк хол-
дингів скоротився на 0,19 млн га. Зазначимо, що частка землі 
у користуванні зросла з 27,4 до 27,9% через виключення з роз-
рахунків сільськогосподарських земель Криму (рис. 1) [5].

Рис. 1. Динаміка зміни розміру земельної площі, що перебуває 
у користуванні великих агроформувань [5]

За даними періодичних статистичних видань, в Україні 
найбільш прибутковими секторами сільського господарства є 
виробництво зернових, соняшнику, а у тваринництві – свини-
ни, яловичини [5].

У 2013 р. посівні площі в 15 найбільших агрохолдин-
гах залишилися майже на рівні минулого року 2,21 проти 
2,22 млн га. Валове виробництво склало 5,0 млн т (+17% до 
2012 р.), або 22,4% від загального виробництва в Україні. Се-
редня урожайність пшениці в холдингах становила 41,8 ц/га.
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Порівняно з 2012 р. урожайність збільшилася на 18,1%. Су-
купні обсяги виробництва яловичини в холдингах у 2013 році 
оцінювалися в 47,6 тис. т. Частка в загальному виробництві 
порівняно з минулим роком скоротилася з 7,3 до 6,5%. Вироб-
ництво яловичини у 15 найбільших агрохолдингах у 2013 р. 
склало 33 тис. т (72% від загального виробництва агрохол-
дингами), збільшившись порівняно з минулим роком на 2,8% 
(рис. 2).

Рис. 2. Структура валового виробництва 
сільськогосподарської продукції у 2013 році [3]

Діяльність в аграрній сфері великих аграрних підпри-
ємств має як позитивний, так і негативний вплив на галузь 
сільського господарства. Проведення SWOT-аналізу діяльності 
агрохолдингів дозволяє виділити основні сильні сторони їх ді-
яльності: залучення великих і якісних інвестиційних ресурсів, 
ефективне використання інвестицій, висока урожайність і 
якість продукції, що випускається, можливість дешево купу-
вати і дорого продавати та ін. (табл. 2). Слабкими сторонами 
є: малорозвинене тваринництво, недостатня забезпеченність 
висококваліфікованими працівниками.

На думку науковця П. Т. Саблука, процеси надконцентра-
ції капіталу та земельних ресурсів у агрохолдингах призвели 
до неспроможності конкурувати з ними велику кількість дріб-
них і середніх виробників. Потрібні зміни в організації сіль-
ськогосподарського виробництва у напрямі створення умов і 
підтримки розвитку об’єднань дрібних та середніх товарови-
робників, переважно на засадах кооперації і кластеризації [6].
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Таблиця 2
SWOT-аналіз діяльності великих аграрних підприємств

Сильні сторони Слабкі сторони
- нижча собівартість виробництва і висока 
додана вартість продукції;
- розвинута система логістики;
- розвинута інфраструктура;
- впровадження інноваційних технологій у 
виробництво;
- ефективне використання наявних ресурсів;
- високий професійний рівень персоналу;
- високий рівень технічного забезпечення.

- віддалене управління активами;
- часта зміна пріоритетів і 
організаційної моделі;
- високі затрати на управління, 
контроль за власністю і її охорона;
- значне боргове навантаження для 
забезпечення росту і розвитку.

Можливості Загрози
- швидкий розвиток;
- великі шанси на отримання банківських 
кредитів;
- можливість швидкої кооперації та 
ефективного функціонування;
- збільшення об’ємів виробництва 
сільськогосподарської продукції за рахунок 
ефекту масштабу.

- складнощі у конкурентній боротьбі 
малих сільськогосподарських 
підприємств з агрохолдингами;
- законодавчі складнощі 
регулювання діяльності великих 
підприємств.

Висновки. Вважаємо, що концентрація земель в руках 
великих агровиробників є прямою загрозою подальшого роз-
витку середніх і малих сільськогосподарських підприємств. 
Звідси, одним з напрямків удосконалення організації діяль-
ності великотоварних агроформувань повинно стати посилен-
ня їх соціальної спрямованості. Для цього держава повинна 
урегулювати антимонопольне законодавство відповідно до 
умов, що склалися на ринку оренди земель сільськогосподар-
ського призначення, а також посилити свій контроль за діяль-
ністю як великих агроформувань, так і менших за розмірами.

Після цього слід вирішити питання вільного розпоряджан-
ня своєю землею аграрними компаніями. Зокрема, мораторій 
на продаж сільськогосподарської землі продовжено до 1 січня 
2016 року. Це є однією з вагомих причин того, що АПК не 
може нормально розвиватися.

На нашу думку, агрохолдинги мають великі перспективи 
розвитку. Все залежить від обраного ними шляху. Це може бути 
вибір на користь інтенсивних капіталовкладень у виробництво, 
що сьогодні більшість компаній і роблять успішно. Другий на-
прям – це позбутися різнопрофільних активів, що дозволить 
агрохолдингу зосередитися в певному напрямі виробництва.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК ХХХ.ХХ

Назва статті
Л. С. Прокопенко, кандидат біологічних наук, доцент
Л. П. Чорнолата, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН
*Текст анотації* українською мовою (50-60 слів)
Ключові слова: 4-7 ключових слів або словосполучень.
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