
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ СТАНУ  
ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ  
ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ УЧАСНИКІВ  

АГРАРНОГО РИНКУ 

Анотація. Обгрунтовано, що агрохолдинги в Україні опосередковано спри-
яють формуванню динамічної галузевої конкурентоспроможності та аграрного 
ринку. Акцентовано на тому, що концентрація капіталу, землі, передових тех-
нологій сприяла підвищенню ролі аграрної сфери та розвитку агрохолдингів. 
Запропоновано поглиблено дослідити процеси розвитку агрохолдингів, які свід-
чать про консолідацію капіталів окремими суб’єктами господарювання у сфері 
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сільського господарства та можливе погіршення фінансового стану значної 
кількості саме невеликих господарств. Зроблено висновок, що агрохолдинги є 
основними суб’єктами аграрного сектора економіки, які потенційно спроможні 
інвестувати в розвиток виробництва з середньою та високою доданою вартістю 
з перспективою виходу на світові ринки м’яса, напівготової та готової агропро-
довольчої продукції.

Ключові слова: агрохолдинг, конкурентоспроможність, аграрний сектор, 
галузь, аграрний ринок, сільськогосподарське виробництво.

Актуальність теми дослідження. Останнє десятиліття характери-
зується стрімким розвитком досить великих, потужних, конкурен-
тоспроможних формувань. Ці процеси пов’язані з консолідацією 
капіталів окремими суб’єктами господарювання у сфері сільськогос-
подарського виробництва та погіршенням фінансового стану великої 
кількості невеликих господарств. Означене пояснюється початком 
глобальної фінансової кризи. Водночас такий процес у деяких ви-
падках був хаотичним, що особливо на перших етапах консолідації 
аграрних активів проявлялося в об’єднанні підприємств аграрного 
сектора різного профілю. Одним із головних критеріїв придбання 
активів, зокрема агрохолдингами, була наявність великих банків 
земель в управлінні компаній, що поглинались. На наступному ета-
пі буде здійснена чергова хвиля консолідації. Це одночасно охопить 
аспекти очищення активів від непрофільних або виробництв зі зна-
чними витратами. Нині за умов відтермінування земельної реформи 
великі аграрні підприємства уникають кардинальної реорганізації 
своїх активів. Тому, незважаючи на складності, які переживає еко-
номіка України в цілому та аграрний сектор зокрема, включаючи 
агрохолдинги, доцільно відмітити, що є вагомі аргументи для по-
дальшого дослідження архітектоніки стану та тенденцій розвитку 
агрохолдингів як в Україні, так і за її межами.

Постановка проблеми. Стаття спрямована на аналіз проблемних 
питань у аспекті виокремлення перспективних пріоритетів розвитку 
агрохолдингів як безпосередніх учасників вітчизняного аграрного 
ринку. Маємо акцентувати на концентрації капіталу, землі, передо-
вих технологіях для підвищення загальної ролі аграрного сектора 
економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Агрохолдинги в Укра-
їні за короткий період сприяли формуванню досить динамічної та 
конкурентоспроможної галузі економіки. Водночас посилюється 
вплив представників агрохолдингів на різних рівнях. При цьому є 
спроби формування консолідованих політичних сил, спрямованих на 
забезпечення постійного представництва інтересів великих підпри-
ємств аграрного сектора економіки в органах державної влади. Ви-
рішення проблем саме удосконалення системи управління агрохол-
дингами посідає провідне місце в наукових працях Дем’яненка С. 
[1], Кравчука І. [2], Пікуля Н. [3], Буряка П., Татарина Н. [4], 
Румянцева С. [5], Уманціва Ю. [6], Кривця Ю. [7] та інших вчених, 
зокрема Єрмолаєва А., Клименка І., Ємця В., Тарана С. [12]. До-
слідженню сучасних проблем розвитку агрохолдингів в Україні при-



128 Н. М. Вдовенко, Л. І. Цимбал, М. М. Павленко
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

діляли увагу Лупенко Ю., Кропивко М. [8; 10], Андрійчук В. [9], 
яких вважають відомими дослідниками з фундаментальних питань 
економічної науки. Проте у дослідженнях, присвячених підвищенню 
ролі холдингів, досить фрагментарно розглядаються запити як вну-
трішнього, так і зовнішнього ринків, орієнтація – на розвиток агро-
холдингів як конкурентоспроможних учасників вітчизняного аграр-
ного ринку.

Виклад основного матеріалу. Аграрохолдинги контролюють значні 
фінансові ресурси, виходять на експортні ринки, мають доступ до 
біотехнологій та політично впливають як на місцевому, так і на на-
ціональному рівнях. Досить часто серед акціонерів таких підприємств 
є міжнародні компанії, тому вони мають певні переваги саме на 
міжнародному рівні. Як показали дослідження, основними експор-
терами агропродовольчої продукції є агрохолдинги, а також посеред-
ницькі торгові підприємства (зернотрейдери), часто засновані іно-
земними компаніями [9, С. 3–15]. Важливою відмінністю агрохол-
дингів є контроль над потужностями елеваторів. Найбільшими 
власниками є: “Кернел”, “Glencore”, “Нібулон”, “МХП”, “Укрленд-
фармінг” [12]. Серед найпотужніших агрохолдингів за обсягом зе-
мельного банку в оперативному управлінні можемо виокремити: 
“Укрлендфармінг”, NCH, “Кернел Групп”, “Миронівський хлібопро-
дукт”, “Українські аграрні інвестиції”, “Астарта-Київ”, “Мрія Агро-
холдинг”, “HarvEast”, “Агротон” (рис. 1).
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Рис. 1. Найбільші агрохолдинги України за обсягом земельного банку, 

тис. га [1; 9; 12]

Отже, якщо розглядати роль агрохолдингів у експорті 

сільськогосподарської продукції з України, то серед 10 найбільших 

експортерів зернових у першій половині, наприклад, 2013/2014 

маркетингового року лідирує “Нібулон”, також до першої десятки увійшли 

“Кернел” – четверта позиція, “Cargill” – п’ята (табл. 1).

Таблиця 1. Основні українські експортери зерна, 2013/2014 м.р. [7; 11; 12] 
№ 
з/п

Компанія Частка в
загальному експорті

1. Нібулон 13,1%
2. Державна продовольчо-зернова корпорація 9,6%
3. Луи Дрейфус Україна 9,3%
4. Кернел 7,3%
5. Cargill 4,8%
6. Бунге 4,4%
7. АС.Топфер Инт. Украина 4,0%
8. Серна 3,2%

Рис. 1. Найбільші агрохолдинги України за обсягом земельного банку, 
тис. га [1; 9; 12]

Отже, якщо розглядати роль агрохолдингів у експорті сільсько-
господарської продукції з України, то серед 10 найбільших експор-
терів зернових у першій половині, наприклад, 2013/2014 маркетин-
гового року лідирує “Нібулон”, також до першої десятки увійшли 
“Кернел” – четверта позиція, “Cargill” – п’ята (табл. 1).
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Таблиця 1
Основні українські експортери зерна, 2013/2014 м.р. [7; 11; 12]

№ 
з/п

Компанія Частка в
загальному експорті

1. Нібулон 13,1%

2. Державна продовольчо-зернова корпорація 9,6%

3. Луї Дрейфус Україна 9,3%

4. Кернел 7,3%

5. Cargill 4,8%

6. Бунге 4,4%

7. АС.Топфер Инт. Украина 4,0%

8. Серна 3,2%

9. Райз 2,3%

10. Агротрейд-Експорт 2,4%

Як свідчать проведені дослідження, основними передумовами, що 
сприяли формуванню, функціонуванню агрохолдингів в Україні, є: 
політичні зв’язки на початковому етапі; базовий актив, який став 
основою формування холдингу; консолідація активів, земель агро-
холдингами за короткий період; використання передових технологій; 
наявність власних потужностей із збереження та експорту продукції; 
доступ до ринків збуту продукції; доступ до ринків капіталу [12]. 

Власники агрохолдингів скористалися певними політичними 
зв’язками на місцевому або центральному рівні влади. При цьому 
базовий актив став основою формування агрохолдингу. Типовою є 
ситуація, коли великі активи власники агрохолдингу змогли отри-
мати у приватну власність ще в кінці 1990-х та на початку 2000-х 
років. Як зразок – “Кернел Груп”, власник якого заснував свою 
компанію у 1995 році. У 2000-му він уже контролює підприємство 
з переробки насіння соняшнику “Соняшник” та кілька елеваторів. 
У 2002 році “Кернел” придбав Полтавський маслоекстракційний за-
вод. Водночас власники агрохолдингів консолідували значні сіль-
ськогосподарські активи та отримали оперативний контроль над 
потужними земельними банками. Тож основною метою у процесі 
консолідації сільськогосподарських активів була концентрація саме 
на земельних банках, що контролювали суб’єктів господарювання, 
купуючи їх. Це сприяло поповненню земельних банків агрохолдин-
гами. Холдинги стали найбільшими за наявністю земельних банків 
в їхньому управлінні: «Укрлендфармінг» – 650 тис. га; «Кернел 
Груп» – 390 тис. га; МХП – 360 тис. га (див. рис. 1) [8; 12, С. 12–14]. 
Паралельно з консолідацією активів агрохолдинги інвестували в роз-
виток інфраструктури, системи обліку та контролю якості, у люд-
ський ресурс. Саме впровадження передових технологій сприяло 
об’єднанню та підвищенню ефективності різних сільськогосподар-
ських підприємств, інтегрованих до холдингу. До того ж вдалося 
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досягти рівня якості для виходу на зовнішні ринки, зокрема й на 
ринки Європейського Союзу [2, С. 128–135; 12].

Найбільші агрохолдинги активно інвестують у розширення елева-
торів як для зберігання своєї продукції, так і для надання їх в орен-
ду. Наукові розвідки свідчать, що останнім часом агрохолдинги ін-
вестують у потужності. Варто акцентувати, що перевага надається 
портам, логістичним центрам з перевалки товарів. “Укрлендфармінг” 
має у Львівській області найбільший у Західній Україні експортно-
перевалочний елеватор, а “Кернел Груп” ініціює будівництво на тери-
торії Іллічівського морського порту потужності для перевалки зерна 
на експорт. МХП для розширення ринку охолодженої курятини пла-
нує придбати необхідні потужності в Європейському Союзі. “Нібулон” – 
один із найбільших приватних елеваторів в Україні. Холдинг актив-
но інвестує в розвиток потужностей та рухомого складу для тран-
спортування продукції річковим та морським транспортом.

Формуванню попиту на агропродовольчу продукцію, вироблену 
вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками, сприяли 
два основних фактори: швидке зростання світової економіки із під-
вищенням попиту та цін на продукти харчування; поліпшення ку-
півельної спроможності населення України у докризовий період [1, 
С. 50–61; 3, С. 239–247; 8, С. 5–21]. При цьому потужні вітчизняні 
агрохолдинги закріпилися на зовнішньому і внутрішньому ринках 
та отримали фінанси для консолідації і розвитку. Цьому сприяло 
переведення їх на міжнародні стандарти. Виходу на зовнішні ринки 
капіталу передувало розміщення певної частки акцій на міжнародних 
біржах. Зокрема, у 2007 році “Кернел Груп” (36%) – на Варшавській 
фондовій біржі, а в 2008 році МХП (19,41%) та у 2010 році “Аван-
гард” (20%) – Лондонській фондовій біржі [10; 12]. 

Перед ними відкрилися зовнішні ринки щодо кредитного фінан-
сування [6, С. 10–13]. У сучасних умовах глобальних економічних 
перетворень агрохолдинги стали залучати кредити з досить низьки-
ми відсотковими ставками. Тобто, вони конкурентно виграють у 
порівнянні з іншими українськими виробниками в аграрному секто-
рі економіки [7; С. 94–98]. Доступ до зовнішнього ринку капіталу 
“Нібулону” забезпечила ділова угода із Світовим банком, що надав 
холдингу у 1998 р. 5 млн дол. США [5; 12]. У компанії з’явилися 
й інші зарубіжні кредитори. 

Нині в аграрному секторі економіки немає лідера з виробництва 
агропродовольчої продукції. Певний господарюючий суб’єкт є лідером 
у виробництві певного виду сільськогосподарської продукції. Напри-
клад, один – серед зернових, інший – у виробництві та експорті олії, 
чи виробництві курячого м’яса. Є агрохолдинги, які не є лідерами 
у жодному із названих сегментів, але мають суттєві обсяги вироб-
ництва агропродовольчої продукції за кількома позиціями та значні 
фінансові ресурси у своєму розпорядженні.

Серед факторів, які сприятимуть розширенню бізнесу: збільшен-
ня присутності на зовнішніх ринках із поступовим зниженням тор-
говельних бар’єрів, перехід на стандарти якості країн ЄС та при-
дбання виробничих потужностей за кордоном, що сприятиме іно-
земній експансії [4, С. 114–120; 12, С. 18–20]. Додаткові 
можливості для розвитку агрохолдингів також у нарощенні земель-
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ного банку. Актуальною залишається інтенсифікація обробітку земель 
та підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Це пи-
тання спонукає вертикальну інтеграцію та передбачає виробництво 
кормів для вирощування тварин, реалізацію м’яса та готової про-
дукції з нього. Пріоритетним завданням для аграрного сектора еко-
номіки в Україні є подолання низки ризиків, пов’язаних із рефор-
мами. Зміни у питаннях землекористування блокують впливові 
гравці аграрного ринку. Дослідницькі пошуки підтвердили, що саме 
аграрне лобіювання – царина реформ, де є всі можливості обрати 
консенсунсну модель ефективного регулювання розвитку агрохол-
дингів через удосконалення інститутів приватної власності на землю.

Висновки 

1. Агрохолдинги є основними суб’єктами аграрного сектора еко-
номіки, які мають можливості інвестувати в розвиток виробництва 
агропродовольства з середньою і високою доданою вартістю з перспек-
тивою виходу на світові ринки м’яса, напівготової та готової про-
дукції. 

2. Дослідження рекомендували учасникам аграрного ринку спря-
мувати інвестиції саме у розбудову логістики. Цьому сприятиме по-
долання в Україні дефіциту елеваторів. Дрібні виробники не реалі-
зовуватимуть зерно за заниженими цінами, у перспективі – значно 
нижчі тарифи за його зберігання.

3. Результати дослідження підтверджують, що проведення земель-
ної реформи є ефективним стимулом для розвитку конкурентоспро-
можного вітчизняного аграрного сектора економіки. Це позитивно 
вплине на внутрішню економічну ситуацію та сприятиме експорту 
української продукції, а вітчизняні суб’єкти господарювання не 
втратять нинішніх конкурентних переваг.
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Формирование архитектоники состояния и тенденций  
развития агрохолдингов как конкурентоспособных  
участников аграрного рынка 

Аннотация. Обосновано, что агрохолдинги в Украине способствуют форми-
рованию динамической и конкурентоспособной отрасли экономики. Акцентиро-
вано на том, что концентрация капитала, земли, передовых технологий спо-
собствовала повышению роли аграрной сферы и развитию агрохолдингов. Пред-
ложено исследовать процессы развития агрохолдингов, которые свидетельствуют 
о консолидации капиталов отдельными субъектами хозяйствования в сфере 
сельского хозяйства и ухудшение финансового состояния большого количества 
небольших хозяйств. Сделан вывод, что агрохолдинги являются основными 
субъектами аграрного сектора экономики, могут инвестировать в развитие про-
изводства со средней и высокой добавленной стоимостью, имеют перспективу 
выхода на мировые рынки мяса, полуготовой и готовой продукции.

Ключевые слова: агрохолдинг, конкурентоспособность, аграрный сектор, 
отрасль, аграрный рынок, сельскохозяйственное производство.
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Formation of architectonics of state and trends of  
agricultural development as competitive participants of  
the agricultural market

Abstract. The agricultural holding in Ukraine mediated assist forming of 
dynamic branch competitiveness and agrarian market it was reasonably. An accent 
was done on that the concentration of capital, earth, front-rank technologies assisted 
the increase of role of agrarian sphere and development of the agricultural holding. 
It is offers deep to investigate the processes of development of the agricultural 
holding that testify to consolidation of capitals the separate subjects of menage in 
the field of agriculture and possible worsening of the financial state of far exactly 
of small economies. The agricultural holdings are basic subjects agrarian to the 
sector economies, which are potentially able to invest in development productions 
with the average and high added cost with the prospect of going into the world 
markets of meat, semi-manufactured and ready agrofood products.

Key words: agroholding, competitiveness, agrarian sector, branch, agrarian 
market, agricultural production.
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