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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ             
ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Досліджено процеси розвитку агропромислової інтеграції в Україні під 
впливом глобалізації, і на цій основі визначено її особливості в умовах тран-

сформації економіки України з урахуванням чинників впливу, мотивів, 
етапів і рівнів формування інтеграційних структур. 
Ключові слова: інтеграція, глобалізація, трансформація економіки. 

 

Исследованы процессы развития агропромышленной интеграции в Украи-

не под влиянием глобализации, и на этой основе определены ее особенности 

в условиях трансформации экономики Украины с учетом факторов влия-
ния, мотивов, этапов и уровней формирования интеграционных структур. 
Ключевые слова: интеграция, глобализация, трансформация экономики.  

  

Developments of agroindustrial integration in Ukraine under the influence of 

globalization are investigated. On this basis features of integration in the 

conditions of transformation of economy of Ukraine taking into account factors of 

influence, motives, stages and levels of creation of the integration structures are 

defined. 

Keywords: integration, globalization, the transformation of the economy.  

 

Під впливом глобалізаційних процесів в Україні нині розпочався етап рес-

труктуризації аграрних підприємств (перерозподіл власності в бік трансрегіона-

льних корпоративних об’єднань – агрохолдингів та ін.), який до сих пір ґрунтов-

но не досліджувався і не узагальнювався. Такі форми господарювання, як прави-

ло, створюються шляхом оренди землі потужними промисловими підприємства-

ми, фінансовими і сервісними структурами, які інвестують кошти у виробничу і 
соціальну сферу села. Результатом цього етапу, який виник спонтанно і здійсню-

ється стихійно без втручання держави і відповідного юридичного забезпечення, 

стало зосередження капіталу і агропромислового виробництва в одних руках, 

причому з огляду на масштаби процесу концентрації можна його назвати «над-

концентрацією виробництва» [1, С. 5]. Слід наголосити, що переважна більшість 

нових агропромислових формувань не притаманні вітчизняній практиці агроп-

ромислової інтеграції, досить суттєво відрізняються між собою і не мають уза-

гальненого визначення. 

Великий внесок в розвиток теорії інтеграції в цілому здійснили 
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та інші. Вивченню проблеми агропромислової інтеграції присвячені фундамен-

тальні дослідження російських учених А.І. Алтухова, В.Р. Боєва, І.Н. Буздалова, 

І.М. Буробкіна, А.Г. Гранберга, В.Г. Гусакова, О.М. Ємельянова, М.І. Жукова, 

С.Є. Ільюшонок, О.А. Калниньш, В.А. Клюкач, Ю.А. Конкіна, Е.М. Крилатих, 

В.І. Кудряшова, В.П. Можина, М.Г. Лещева, О.О. Никонова, А.В. Петрикова, 

Є.Є. Румянцевої, А.Б. Соскієва, В.О. Тихонова, І.Г. Ушачьова, І.Ф. Хіцкова, біло-

руських вчених І.П. Воробйова, В.А. Дадалко, З.М. Ільїної, П.Г. Нікітенко, 

Б.М. Шапіро, А.П. Шпака та інших.  

Загальні проблеми продовольчої безпеки, продовольчого забезпечення, стабі-
лізації агропродовольчого комплексу, створення агропромислових інтеграційних 

структур розглянуто в дослідженнях українських учених І.І. Лукінова, 

П.Т. Саблука, В.М. Трегобчука, М.А. Хвесика, М.Г. Чумаченко, 

А.С. Лисецького, П.П. Борщевского, Л.В. Дейнеко, О.М. Царенко, 

В.А. Іл’яшенко, М.Й. Хорунжого, В.М. Геєця, М.В. Калинчик та інших. Розвиток 

ресурсного потенціалу агропромислового комплексу в контексті його екологіза-

ції відображено в роботах О.М. Алімова, А.І. Даніленко, Б.В. Буркинського, 

Н.Г. Ковальової, Л.Є. Купинець.  

На рівні держави та її регіонів законодавчо і організаційно процеси агроп-

ромислової інтеграції, укрупнення, створення нових структур поки не відрегу-

льовано. Для функціонування різних типів агропромислових інтеграційних фор-

мувань при ефективній діяльності малого і середнього агробізнесу є необхідним 

створення стабільного зовнішнього і внутрішнього середовища. Тобто, є доціль-

ним створення і підтримка пропорційного розвитку всіх видів підприємств і фо-

рмувань в АПК, для чого необхідно розуміння суті основних понять та їх особ-

ливостей, які характеризують сучасні процеси. 

Проблема агропромислової інтеграції до сих пір не розроблена, хоча є багато 

наукових розробок, в яких ця категорія трактується неоднаково. Питання агроп-

ромислової інтеграції, на підставі якої засновано систему і механізми забезпе-

чення продовольчої безпеки країни, залишаються в цілому недостатньо дослі-
дженими, що обумовило вибір теми статті. 
Метою статті було дослідження процесів агропромислової інтеграції в Укра-

їні, і на цій основі визначення її особливостей в умовах трансформації економіки 

України з урахуванням чинників впливу і мотивів, етапів і рівнів формування, 

учасників, способів створення інтеграційних формувань. 

Глибинні причини і об’єктивні закономірності інтеграційних процесів в агра-

рній сфері економіки розкрито в багатьох роботах. Проте інтенсивність їх про-

яву, напрями і характер зв’язків на кожному етапі історичного розвитку визна-

чаються системою взаємодії і взаємовідносин різних рівнів, які формують перед-

умови посилення або стримування інтеграційних процесів та їх еволюцію [2,      

С. 162; 3, С. 26]. 

Ситуація, яка склалась в Україні на початку ХХІ століття, сприяла активі-
зації інтеграційних процесів. В попередній період політика підтримки завищено-
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го курсу гривні робила імпорт продовольства більш прибутковим в порівнянні з 
його виробництвом у вітчизняному аграрному секторі. Внаслідок дефіцитності 
бюджету уряд був не в змозі забезпечити сільгоспвиробників довгостроковими 

кредитами і оборотним капіталом, як це мало місце раніше. Галузь пережила 

глибоку фінансову, організаційну, управлінську кризу. Більшість сільськогоспо-

дарських організацій практично втратили можливості відтворювального розвит-

ку. Приватний капітал не йшов в сільське господарство через його високу ризи-

кованість і наявність привабливіших можливостей інвестування у високодохідні 
державні боргові інструменти. Після фінансових криз 1998 р. і 2008 р. ситуація 

кардинально змінилась. Девальвація української гривні змінила умови торгівлі 
на користь вітчизняних продовольчих товарів, відкривши нові перспективи для 

українських виробників і міжнародних аграрних компаній, працюючих на украї-
нському продовольчому ринку. На хвилі імпортозаміщення сформувались вер-

тикально інтегровані структури, які охоплюють виробництво сільськогосподар-

ської сировини, її переробку і реалізацію продовольчих товарів. Змінилась стра-

тегія іноземних продовольчих компаній, які переорієнтовувались на внутрішнє 

виробництво і вступили в інтеграційні відносини з вітчизняним сільським госпо-

дарством або зникли з ринку [4, С. 286]. 

Наслідком девальвації гривні став також ріст доходів українських експорте-

рів сировинних галузей – постачальників палива і енергії сільському господарст-

ву, які стали шукати можливості диверсифікації діяльності і реінвестування при-

бутків в Україні. 
Вітчизняний ринок продовольства цього періоду був ненасичений, знаходив-

ся на стадії формування, на ньому було присутньо безліч продавців і покупців, 

ніхто з яких не займав монопольного положення, тобто був найбільш близький 

до ринку досконалої конкуренції, і характеризувався низькими бар’єрами входу. 

Цим скористались численні несільськогосподарські компанії, які мали надмірний 

капітал і бажали вкласти його в перспективний, багатообіцяючий бізнес, яким є 

агропромисловий комплекс в нашій країні, де більше половини доходів населен-

ня витрачається на продовольчі товари. Ріст рентабельності виробництва окре-

мих видів продукції, викликаний, головним чином, зниженням цінової конкурен-

тоспроможності імпортного продовольства і збільшенням платоспроможного 

попиту на вітчизняну продукцію, зіграв суттєву роль в розвитку інтеграції. В аг-
ропромислову сферу прийшли металургійні, енергетичні та інші компанії з успі-
шних секторів економіки. 

Процеси диверсифікації несільськогосподарського бізнесу в аграрний сектор 

економіки не унікальні для України. Всі індустріально розвинені західні країни в 

минулому столітті (в США дещо раніше, в Західній Європі історично пізніше) в 

тій або іншій мірі пережили аналогічні явища [5]. Як правило, вони доводились 

на періоди проведення аграрних реформ і аграрних криз, що співпадало з еконо-

мічним підйомом в інших секторах економіки, коли ціни на землю падали і інве-

стування ставало відносно дешевим. 

Дві основні передумови визначали ці процеси: по-перше, з боку сільського 
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господарства – недооцінка землі як найважливішого чинника виробництва, дека-

піталізація сільського господарства, обтяженого боргами, а також обмежений до-

ступ до довгострокових кредитних ресурсів; по-друге, з боку зовнішніх інвесто-

рів – відсутність гарантій виконання контрактів, що знижувало ефективність ро-

боти за контрактами, а також декапіталізація в сільському господарстві, що різко 

підвищувала віддачу від інвестицій. 

Щось схоже відбувалось в період економічного спаду в українському сільсь-

кому господарстві. По мірі подолання кризових процесів в аграрній сфері інтег-
рація несільськогосподарських компаній в сільське господарство в країнах з роз-
виненою економікою скорочувалась. Необхідно враховувати цей досвід при ви-

значенні перспектив інвестування несільськогосподарського бізнесу у вітчизня-

ний агропромисловий сектор, проте нині він широко представлений в аграрній 

економіці країни, і є однією з найважливіших складових її розвитку. 

Форми участі несільськогосподарського бізнесу в інтеграційних процесах рі-
зноманітні. Разом з придбанням активів, майнових комплексів сільськогосподар-

ських організацій, несільськогосподарські компанії використовують різні схеми 

їх інвестування, кредитування і таким чином є альтернативними джерелами фі-
нансування сільського господарства. Отримали поширення договірні форми ін-

теграційних стосунків. Незадоволена потреба сільськогосподарських підпри-

ємств у фінансово-кредитних ресурсах і недостатньо розвинена система банків-

ського аграрного кредитування стала чинником поширення договорів авансу-

вання в цій сфері. 
Передумовою розвитку інтеграції в агропромисловій сфері став також збіль-

шений рівень транзакційних витрат. Руйнування традиційних вертикальних 

зв’язків в продовольчому ланцюзі негативно вплинуло на діяльність господарю-

ючих суб’єктів, на ефективність їх виробничої і збутової діяльності. Припинення 

обов’язковості постачань між економічними суб’єктами, з одного боку, сформу-

вало свободу вибору, розширило канали реалізації продукції; але, з іншого боку, 

призвело до різкого зростання витрат, пов’язаних з пошуком контрагентів, з 
отриманням ринкової інформації, невиконанням контрактних зобов’язань в умо-

вах неефективно працюючого ринку. Необхідність скорочення транзакційних 

витрат шляхом відновлення розірваних технологічних зв’язків і підвищення їх 

надійності стала одним з чинників активізації інтеграційних процесів в агропро-

мисловій сфері в пореформений період. 

Другим потужним чинником активізації агропромислової інтеграції стала 

державна регулююча дія. Створення інтегрованих агропромислових структур на 

основі залучення до них несільськогосподарських компаній і господарств-

банкротів стало дієвим заходом економічного оздоровлення сільгоспвиробників і 
виведення аграрного сектора з кризового стану. В Київській, Харківській, Доне-

цькій, Одеській, Дніпропетровській та інших областях за сприяння державних 

органів влади пройшли активні інтеграційні процеси, в ході яких до складу інте-

грованих формувань були залучені приватні промислові і торгові компанії, які 
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виступили інвесторами. Включення господарств-банкротів до складу інтегрова-

них структур стало повсюдним явищем. Економічна слабкість сільськогосподар-

ських підприємств, недостатність внутрішніх джерел відтворювального розвитку 

зумовили зацікавленість в здійсненні інтеграційних процесів і стали чинниками 

активізації агропромислової інтеграції. 
В цілому на етапі становлення ринкових стосунків складні і різноманітні 

процеси агропромислової інтеграції розвивались головним чином під впливом 

зовнішніх чинників. Їх ініціаторами виступили в основному не сільськогоспо-

дарські організації, а представники інших сфер бізнесу. Активізація інтеграцій-

них процесів була конструктивною реакцією суб’єктів ринку і органів державно-

го управління на економічні труднощі. 
Ряд передумов, які сприяли розвитку агропромислового комплексу і інтегра-

ційних процесів в 1998–2000 рр., мали недовгостроковий характер. Після 2000 р. 

макроекономічна ситуація для сільського господарства змінилась. Через те, що 

імпорт продовольства субсидувався, продукція українських виробників вияви-

лась не конкурентоздатною і знову стала витіснятись з внутрішнього ринку. Так, 

в 2010 р. було імпортовано живих тварин і продуктів тваринного походження на 

суму 1242 млн дол. США, а експорт – лише 771,4 млн дол. США. В цілому гото-

ві харчові продукти продовжують витіснятись імпортними: їх експорт в             

2010 р. дорівнював 2571,1, а імпорт – 2506,1 млн дол. США. В розвиток підпри-

ємств сільського господарства, мисливства, лісового господарства станом на                 

1 січня 2011 р. вкладено 833,7 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що 

становить всього 1,9% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. При-

ріст обсягу іноземного капіталу в сільське господарство, мисливство та лісове 

господарство, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, за 2010 р. 

склав 40,7 млн дол. США [6].  

Ефект імпортозаміщення, на хвилі якого створювались інтегровані компанії в 

1999–2000 рр., практично втратив своє значення як чинник активізації інтегра-

ційних процесів. Сталося уповільнення темпів росту аграрного виробництва. В 

цілому по сільському господарству вони знизились з 98,19 у 2009 р. до 98,47% у 

2010 р. Однак спостерігаються темпи зростання продукції тваринництва 103,4% 

у 2009 р. і 103,2% у 2010 р. [6].  

Розвиток сільського господарства поступається розвитку харчової і перероб-

ної промисловості, які використовують імпортну сировину, обсяги поставок якої 
ростуть швидше, ніж внутрішнє виробництво. Темпи зростання цін на сільсько-

господарську продукцію схильні до суттєвих коливань залежно від обсягів виро-

бництва і зміни цін на паливо, добрива, інші види сировини і матеріали, спожи-

вані сільськогосподарським виробництвом. 

Короткий період цінового сприяння (1999–2000 рр.) змінився відставанням 

цін сільгоспвиробників від цін постачальників палива і устаткування в 2001–

2006 рр. Проте з 2007 р. ціни на сільськогосподарську сировину і продовольство 

зростають. Очевидно, ця тенденція матиме довготривалий характер. Високі ціни 

на сировину і продовольство підтримують інтерес потенційних інвесторів до 
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сільського господарства, сприяють активізації інтеграційних процесів. 

Вжиті державою заходи (реструктуризація заборгованостей господарств і 
списання штрафів) дали свої результати. Значно скоротилась прострочена креди-

торська заборгованість, підвищилась фінансова незалежність сільськогосподар-

ських організацій від позикового капіталу. Проте їх фінансове положення не мо-

жна назвати стійким, господарства, як і раніше, відчувають гострий дефіцит 

джерел формування обігових коштів. Дефіцит фінансових ресурсів обмежує мо-

жливості розширеного відтворення в аграрній сфері АПК. Недостатніми зали-

шаються інвестиційні ресурси сільськогосподарських товаровиробників. Зберіга-

ється тенденція погіршення забезпеченості господарств основними засобами, ро-

сте зношеність машинно-тракторного парку. Триває скорочення оброблюваних 

площ. Оплата праці працівників сільськогосподарських підприємств залишається 

вкрай низькою.  

Таким чином, внутрішні джерела відтворювального розвитку в аграрній сфе-

рі як і раніше недостатні. Аграрний сектор економіки України з середини 2000-х 

років характеризується деякою стабілізацією фінансово-економічного положен-

ня, яке відбувається на фоні хронічного браку обігових коштів, слабкої матеріа-

льно-технічної бази, обмеженості інвестиційних ресурсів, невирішених соціаль-

них проблем. В той же час спостерігається підвищення ділової активності бізне-

су, посилення конкурентної боротьби. Вже створені інтегровані компанії швид-

кими темпами нарощують виробництво, освоюють нові території, збільшують 

обсяг виробництва. Посилення тиску імпорту і внутрішньої конкуренції змушу-

ють виробників сільгосппродукції активно шукати можливості найбільш ефек-

тивного використання ресурсів, зниження витрат, визначення перспективних на-

прямів економічного зростання. Посилення конкуренції і переваги інтеграції 
служать передумовою для збільшення масштабів інтеграційних процесів. Чин-

ники їх реалізації, які виступили на перший план останніми роками, суттєво від-

різняються від умов прояву інтеграційної активності на етапі становлення ринко-

вих стосунків.  

Дешевих сільськогосподарських активів в регіонах з порівняльними конкуре-

нтними перевагами залишається все менше, посилюється конкуренція на внут-

рішньому і міжнародних ринках. 

Якісна зміна набору чинників, які формують передумови розвитку інтегра-

ційних процесів в аграрній сфері, обумовлює відмінності в характері їх реаліза-

ції. В післякризовий період вони сприяли масовому придбанню сільськогоспо-

дарських активів і створенню інтегрованих структур. Нині чинники розвитку ін-

теграційних процесів визначають необхідність зміцнення положення існуючих 

формувань, підвищення їх конкурентоспроможності, у тому числі шляхом впо-

рядкування організаційної структури. 

Всебічне вивчення чинників, які формують передумови створення інтегрова-

них структур в сучасному сільському господарстві, дозволяє виділити найбільш 

значимі з них. Зовнішні: посилення конкуренції; тенденції міжнародного руху 
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капіталу; членство України в СОТ; зростання економічної активності суб’єктів 

ринку; недостатній розвиток інститутів інфраструктури аграрного ринку; перед-

бачуваність умов господарювання, регульована кредитною і податковою політи-

кою. Внутрішні: потенційно висока інвестиційна привабливість агропромисло-

вих підприємств; потреба у вдосконаленні технологій, формуванні відтворюва-

льного потенціалу сільськогосподарських організацій, зміцнення їх фінансової 
стійкості; необхідність розширення джерел фінансового забезпечення інвести-

ційного процесу в агропромисловому секторі. 
В перспективі розвиток інтеграційних процесів в аграрній сфері економіки 

здійснюватиметься під впливом вказаних чинників. Вони суттєво відрізняються 

за своєю природою, силою і характером дії. Проте вплив цих чинників має при-

чинно-наслідковий зв’язок і синергію дії, цілеспрямоване управління ними може 

забезпечити підвищення ефективності реалізації інтеграційних стосунків. Суку-

пний вплив цих чинників зачіпає виробничу, економічну і фінансову діяльність 

інтегрованого формування. Їх аналіз повинен проводитись не послідовно, а сис-

темно для забезпечення синергетичного ефекту стійкого підвищення ефективно-

сті інтеграції. Системний облік взаємозв’язаних чинників при формуванні і реа-

лізації інтеграційних стосунків дозволяє обґрунтовано підійти до вибору способу 

і механізмів інтеграції, забезпечує конкурентні переваги інтегрованого форму-

вання при будь-яких формах інтеграції. 
Узагальнення проведених досліджень дозволило визначити основних учас-

ників, мотивацію, способи здійснення інтеграційних процесів в ринкових умовах 

і обґрунтувати структуру загальної моделі розвитку інтеграційних процесів в аг-
ропродовольчому секторі. 

Так, результати проведених досліджень свідчать про жвавий розвиток в 

Україні величезних агропромислових формувань – агрохолдингів, починаючи з 
2006 р. У 2012 р. 15 агрохолдингів орендують більше ніж по 150 тис. га ріллі, 
при цьому абсолютним лідером залишається «Укрлендфармінг», який контро-

лює 500 тис. га ріллі. В середньому одним із вказаних агрохолдингів орендується 

до 200 тис. га ріллі. В цілому нині в Україні налічується понад 50 агрохолдингів 

(найбільше їх зосереджено в Полтавській, Черкаській і Київській областях), які в 

сукупності контролюють близько 5 млн  га, або майже 15% площі ріллі в Украї-
ні. Слід підкреслити, що в найближчий час переважна більшість агрохолдингів 

планують збільшувати розміри орендованих земельних угідь [7]. 

Зазначимо, якщо на початку 2000-х років цей бізнес представляли створені 
власниками земельних і майнових паїв сільськогосподарські підприємства, сере-

дні розміри землекористування яких становили 1200-2000 га, то нині – переваж-

но надвеликі корпоративні структури. Їх власники, скориставшись неврегульо-

ваністю земельних відносин і безконтрольністю з боку державних органів, «за-

йшли» у сільське господарство заради власної вигоди, не маючи ні з ним, ні з се-

лом жодного зв’язку [8].  

Позитивні аспекти цих процесів для великого бізнесу супроводжуються нега-

тивними структурними змінами в агропродовольчому секторі, руйнуванням зба-



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 27 

лансованих місцевих аграрних комплексів, зумовленим витісненням з виробниц-

тва не вигідних для великого бізнесу видів сільськогосподарської продукції. Це, 

в свою чергу, породжує підвищення продовольчої залежності національного ри-

нку від імпорту цілого ряду важливих для людей видів продовольства, зменшен-

ня зайнятості сільського населення, витіснення його в особисті селянські госпо-

дарства і за межі сіл. Таким чином, великий бізнес приносить у жертву своїм 

економічним інтересам всі соціальні функції сільського господарства. 

На основі аналізу діяльності нових типів агропромислових формувань в 

Україні, причин їх створення, переваг і недоліків було зроблено висновок про 

необхідність державного регулювання процесів інтеграції та укрупнення в агро-

промисловому виробництві, і діяльності агропромислових формувань. В першу 

чергу, необхідно в Господарському і Податковому кодексах надати визначення 

великих і малих підприємств, окреслити їх сферу діяльності, обмежити повнова-

ження агрохолдингів, активно залучати їх у виконання соціальних і екологічних 

програм. 

В Україні є доцільним застосування практики розвинутих країн, де викорис-

тання механізму прийняття організаційно-економічних рішень разом з їх коор-

динацією на всіх рівнях законодавчої і виконавчої влади приносять вигоду підп-

риємницьким структурам – учасникам господарського процесу, забезпечують 

стійке зростання економіки і продовольчу безпеку країни. 
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