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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Досліджено специфіку діяльності агрохолдингів в Україні, визначено їх вплив на 
економіку та сільських територій зокрема. Виявлено слабкі та сильні сторони 
функціонування сільськогосподарських підприємств холдингового типу, проблеми й 
перспективи їх подальшого розвитку. Запропоновано методи підвищення контролю 
держави над діяльністю агрохолдингів через обмеження землекористування; вирішення 
проблеми кадрового забезпечення за рахунок організації агрошкіл та стимулювання 
агрохолдингів до участі у соціальному розвитку сільських територій 

Постановка проблеми 
Забезпечення продовольчої безпеки країни, наповнення внутрішнього ринку 

доступними за ціною якісними продуктами харчування, створення конкурентних 
переваг при виробництві та збуті продукції і сільськогосподарської сировини на 
внутрішньому й зовнішньому ринках є основною ціллю аграрної політики 
держави. 

В Україні товарне виробництво сільськогосподарської продукції 
здійснюється в особистих селянських та фермерських господарствах, 
сільськогосподарських підприємствах ринкового типу. За розмірами вони 
відповідають практиці багатьох високорозвинутих країн світу, забезпечують 
ефективне ведення сільського господарства [6].  

Аграрні перетворення створили умови для формування агрохолдингів, що є 
принципово новим підходом в організації сільськогосподарського виробництва 
[2]. Підприємства холдингового типу мають змогу органічно поєднувати у собі 
більшість видів економічної діяльності, що дозволяє їм практично реалізовувати 
розширену модель кругообігу капіталу в умовах товарно-грошових відносин. Це 
дає змогу мінімізувати більшість видів господарських ризиків та здійснювати 
виробничу діяльність на засадах розширеного відтворення [8]. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання 
Особливості діяльності агрохолдингів в Україні розглядали у своїх працях 

вчені П. Саблук, А. Данкевич, В. Ткачук, М. Кропивко, М. Александров,  
В. Месель-Веселяк та ін. Однак, недостатньо дослідженим залишається питання 
державного контролю діяльності підприємств холдингового типу та їх впливу на 
розвиток сільських територій.  
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Метою статті є здійснення глибокого аналізу специфіки діяльності 
агрохолдингів та розробка пропозицій щодо стимулювання збільшення ними 
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції й підвищення соціальної 
ролі на селі. 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) дослідження впливу 
агрохолдингів на розвиток сільських територій; 4) визначення основних напрямів 
діяльності сільськогосподарських підприємств холдингового типу та ін. 

Об’єкти та методика досліджень 
Об’єктом дослідження є діяльність холдингових компаній та їх вплив на 

розвиток села. Для досягнення поставлених завдань у статті використовувалися 
такі методи дослідження: аналізу, синтезу, наукового порівняння, статистичний 
метод й метод SWOT-аналізу, які дозволили виділити слабкі та сильні сторони 
функціонування агрохолдингів, а також визначити основні загрози і перспективи 
їх діяльності. 

Результати досліджень 
Використовуючи найсучасніші технології та новітню техніку, агрохолдингам 

вдалося досягти продуктивності виробництва, забезпечити отримання високих 
врожаїв і сконцентрувати великі площі земель сільськогосподарського 
призначення в обробітку. На початковому етапі формування капіталу 
домінуючим у більшості холдингів стало прагнення до залучення у виробництво 
якомога більше землі. Метою збільшення площ сільськогосподарських угідь є 
завоювання лідируючої позиції у галузі та підвищення рівня 
конкурентоспроможності, впровадження інновацій, а також здійснення 
диверсифікації ризиків, забезпечення ширших можливостей залучення 
додаткового капіталу.  

Наразі в Україні діє понад 100 великих агрохолдингів. До найбільших 
належать “UkrLandFarming”,  “NCH”, “Кернел Групп”, “Мрія Агрохолдинг” та 
“Миронівський Хлібопродукт” (табл. 1). Загальна кількість cконцентрованої 
землі становить близько 6,5 млн га, з яких 2,9 млн га – у десяти найбільших з 
них. 

Таблиця 1. Кількість та розташування земель холдингових компаній  
в Україні 

Назва агрохолдинга 
Площа 

земель, тис. 
га 

Місце розташування 

1 2 3 
“UkrLandFarming” 532 у 21 області України і АР Крим 
“NCH” 400 у 22 областях  
 



 
 
 

 

Закінчення таблиці 1 
1 2 3 

“Кернел Групп” 330 

Тернопільська, Одеська, Миколаївська, 
Кіровоградська, Черкаська, 
Полтавська, Сумська, Чернігівська 
області 

“Мрія Агрохолдинг” 295 
Тернопільська, Хмельницька, Івано-
Франківська, Чернівецька, Львівська 
області 

“Миронівський 
Хлібопродукт” 280 

Київська, Черкаська, Полтавська, 
Сумська, Дніпропетровська, Донецька, 
Херсонська, Вінницька, Івано-
Франківська області, АР Крим 

“Українські аграрні 
інвестиції” 260 

Землі та підприємства розташовані в 
16 областях України, найбільші площі 
угідь – у Чернігівській, 
Кіровоградській, Сумській, 
Полтавській та Чернівецькій областях 

“Астарта-Киев” 245 
Полтавська, Харківська, Вінницька, 
Хмельницька, Тернопільська і 
Житомирська області 

“HarvEast” 220 Донецька, Запорізька, Черкаська , 
Житомирська області і АР Крим 

“Агротон” 171 Луганська і Харківська області 
“Sintal Agriculture” 150 Харківська і Херсонська області 

“Valinor” 123 
Полтавська, Вінницька, Сумська, 
Черкаська , Миколаївська, Херсонська 
області 

“Приват-
АгроХолдинг” 120 

Львівська, Черкаська , Полтавська, 
Харківська, Дніпропетровська, 
Херсонська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Одеська області і АР 
Крим 

“Украгропром” 107 Землі 17 областей України 

“Дружба-Нова” 102 Чернігівська, Полтавська і Сумська 
області 

“Агрейн” 100 Центральні області України 

“Лотуре-Агро” 100 Луганська, Сумська, Харківська, 
Хмельницька і Житомирська області 

Джерело: розроблено автором на основі [3]. 



 

 
 
 

  

За результатами діяльності у 2011 р., частка агрохолдингів у виробництві 
валової продукції сільськогосподарськими підприємствами склала 30,9 %, 
зокрема у тваринництві – 58,4 % (рис. 1). Домінування агрохолдингів у секторі 
тваринництва пояснюється високою концентрацією подібних структур у 
птахівництві, як виробництві м’яса птиці, так і яєць. Активний розвиток 
крупнотоварного свинарства в останні роки також сприяє посиленню позицій 
холдингових структур. Відзначимо, що в молочному секторі також 
спостерігаються структурні трансформації та поточні тенденції такі, що сектор 
молочного виробництва поступово буде переходити у сферу інтересів 
крупнотоварного виробника. 

Проте наразі великих капіталовкладень у галузь тваринництва (крім 
птахофабрик)  агрохолдинги не здійснюють. Це зумовлене бажанням, на даному 
етапі, розширювати обсяги землеволодінь. Існує певна конкуренція з особистими 
селянськими та фермерськими господарствами у цій сфері, що передбачає нижчі 
прибутки у тваринництві, порівняно з рослинництвом. У подальшому, з метою 
збільшення обсягів виробництва у тваринницькій галузі, важливим є іпотечне 
довгострокове кредитування. 

 
Продукція рослинництва  Продукція тваринництва 

  
Рис. 1. Частка агрохолдингів у виробництві валової продукції сільського 

господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2011 р. 
Джерело: [5]. 
 
Діяльність в аграрній сфері агрохолдингів має як позитивний, так і 

негативний вплив на галузь сільського господарства – вважає академік  
П.Т. Саблук. Адже, процеси надконцентрації капіталу та земельних ресурсів у 
агрохолдингах призвели до неспроможності конкурувати з ними великій 
кількості дрібних і середніх виробників. Станом на 2011 р. агрохолдинги 



 
 
 

 

поглинули понад 3 тис. таких підприємств. Поряд з економічними перевагами 
масштабності діяльності виникло багато соціальних ризиків. Тому, на його 
думку, потрібні зміни в організації сільськогосподарського виробництва у 
напрямі створення умов і підтримки розвитку об’єднань дрібних та середніх 
товаровиробників, переважно на засадах кооперації і кластеризації [7]. 

У працях М. С. Александрова звертається увага на те, що агрохолдинги як 
юридичні особи зареєстровані не у сільській місцевості за місцем оренди землі. 
Наведене призводить до зменшення платежів у місцеві бюджети села та не 
вкладення коштів у розвиток соціальної сфери сільських територій. 
Агрохолдинги не розв’язують також проблеми трудової зайнятості селян. Так, із 
7,8 млн працездатних осіб, які мешкають у сільській місцевості, 1,6 млн – 
безробітні, а 1,9 млн – зайняті лише в особистих селянських господарствах [1]. 

Збільшення підконтрольних агрохолдинговим структурам земельних площ 
загрожує подальшому розвитку середніх і малих форм аграрного бізнесу, які 
несуть найбільше соціально-економічне навантаження в забезпеченні розвитку 
сільських територій. Звідси, один із напрямів удосконалення організації 
діяльності агрохолдингів – посилення їх соціальної спрямованості. Необхідним є 
удосконалення антимонопольного законодавства на ринку оренди земель 
сільськогосподарського призначення, а також посилення контролю за їхньою 
діяльністю на місцевому рівні. Водночас, у нашій країні дрібні та середні 
господарські структури здебільшого не в змозі отримати доступ до 
найвигідніших каналів реалізації продукції, передусім експортних. Цю ринкову 
нішу займають потужні підприємства-експортери, інтегровані, як правило, на 
основі корпоративних механізмів. Можливість формувати великі партії продукції 
та ефективно здійснювати організаційне забезпечення експортних операцій 
дозволяє таким структурам отримувати більший ефект від реалізації 
сільськогосподарської продукції порівняно з безпосередніми її виробниками  
[4, c. 11–12]. 

Проведення SWOT-аналізу діяльності агрохолдингів дозволяє виділити 
основні сильні сторони їх діяльності: можливість залучення кредитних коштів, у 
т. ч. у зовнішніх інвесторів (ІРО), кращий доступ до інформації про ринок 
порівняно з малими підприємствами; висока прибутковість діяльності (табл. 2). 
Слабкими сторонами є: малорозвинене тваринництво, незабезпеченість 
достатньою кількістю висококваліфікованими працівниками. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

  

Таблиця 2. SWOT аналіз діяльності агрохолдингів 
Сильні сторони Слабкі сторони 

- можливість залучення кредитних 
коштів  (ІРО); 
- кращий доступ до інформації про 
ринок порівняно з малими 
підприємствами; 
- висока прибутковість діяльності 

- незабезпеченість достатньою 
кількістю висококваліфікованих 
працівників;  
- потреба у збільшенні кількості 
елеваторів, портів та ін. 
 

Можливості Загрози 
- збільшення кількості обсягів 
виробництва;  
- створення навчальних баз, 
лабораторій якості продукції тощо; 
- проведення маркетингових 
досліджень ринку 

- після зняття мораторію зменшення 
вигод, які дає оренда на даний час;  
- обмеженість в інвестуванні на 
внутрішньому ринку та фондових 
біржах 

Джерело: власні дослідження. 
 
Критичним моментом у подальшому в агрохолдингах стає кадрове питання, 

що може звести нанівець всі потенційні переваги збільшення кількості землі. 
Особливо це проявляється на таких етапах діяльності компаній, коли 
визначається ступінь централізації управління та самостійності дочірніх 
підприємств, обирається механізм розподілу прибутку, впровадження 
автоматизованої системи управління, використання новітніх технологій.  

Цінним досвідом для вирішення даної проблеми є досвід агрохолдингу 
“Мрія”: залучення молодих кадрів з університетів, їх навчання та укладання 
довгострокових трудових договорів на предмет подальшої роботи в 
агрохолдингу. Пошук високопрофесійних кадрів та позиціонування фірми як 
лідера ринку здійснюється також за рахунок прийняття участі у міжнародних 
аграрних виставках, у т.ч. у Німеччині (м. Гановер). 

У подальшому в агрохолдингів є всі можливості до збільшення кількості 
обсягів виробництва, створення навчальних баз, лабораторій якості, підвищення 
якості проведення маркетингових досліджень ринку. При цьому, загрозами для 
подальшого зростання може стати зняття мораторію на купівлю-продаж земель 
(зменшаться вигоди, які дає оренда на даний час), обмеженість інвестування на 
внутрішньому ринку та відсутність фондових бірж. 

Висновки 
До позитивних сторін діяльності агрохолдингів можна віднести: більш 

ефективне і продуктивне виробництво за рахунок використання нових 
технологій і новацій, можливість залучення кредитних ресурсів як на 
внутрішньому ринку, так і закордоном; залучення висококваліфікованих 



 
 
 

 

працівників, застосування інтенсивних технологій, використання 
високопродуктивної техніки іноземного виробництва. 

Негативними сторонами є: можливість масштабної монополізації такими 
структурами галузі сільського господарства та збільшення ними кількості 
оброблюваних земель, поглинання невеликих підприємств, обмеження 
можливостей для розвитку особистих селянських й фермерських господарств, 
вузька спеціалізація виробництва певних продуктів, неконтрольованість способів 
використання ґрунтів, погіршення їх якісних характеристик.  

Перспективи подальших досліджень 
У подальшому необхідно підвищити вплив та контроль держави за 

діяльністю агрохолдингів. Вирішення проблеми щодо підвищення експортних 
можливостей стане можливим за рахунок надання іпотечних кредитів для 
будівництва та модернізації елеваторів й портів. 
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