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У статті виявлені, систематизовані та охарактеризовані економікоправові передумови створення агрокомплексів промисловими підприєм
ствами в Україні.
Ключові слова: агропром ислови и комплекс, агропромислова інтеграція,
агрокомплекс (агроформування) промислового підприємства, конгломератна
вертика-іьна інтеграція, диверсифікація.
В статье выявлены, систематизированы и охарактеризованы эконо
мико-правовые предпосылки создания агрокомплексів промышленными
предприятиями в Украине.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агропромышленная ин
теграция, агрокомплекс (агроформирование) промыименного предприятия,
кон&юмератная вертикальная интеграция, диверсификация.
The article revealed, systemized and defined the economic and legal pre
requisites for creation of agricultural complexes by industrial enterprises in
Ukraine.
Key words: agricultural complex, agricultural-industrial integration, agricul
tural complex (agricultural unit») of industrial enterprise, conglomerate vertical inte
gration, diversification.
Сільське господарство e і залишиться актуальним та пріоритет
ним видом господарської діяльності. Аграрний сектор гарантує про
довольчу безпеку держави, забезпечує населення країни життєво не
обхідними й незамінними благами для всього суспільства - продук
тами харчування, створює експортний потенціал сировини та продо
вольства.
Ефективне функціонування аграрної галузі будь-якої країни за
лежить насамперед від розвиненості її інститутів, адаптації суб'єктів
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агрогосподарювання до викликів сьогодення в умовах економічної
трансформації. Тому питання формування дієвого інституцій ного
середовища набуває особливого значення для сталого розвитку сіль
ськогосподарського виробництва.
На сучасному етапі найбільш ефективним та перспективним
суб'єктом аграрного ринку в Україні є агропромислові формування
холдингового типу. Ці структури мають різні інтегровані форми аг
рарно-промислового напряму в залежності від домінанти інтеграто
ра; способу створення; складу та правового статусу учасників, органі
заційно-правової форми господарського об'єднання та інше. Активі
зація інтеграційних процесів в АПК супроводжується не тільки роз
витком класичних форм агрохолдингів, але й формою розвитку аг
робізнесу компаніями, основний напрям діяльності яких не пов'яза
ний з аграрною сферою. Визначений вид інтеграції представлений
розвитком сільськогосподарського виробництва в господарських
структурах, які створені потужними промисловими підприємствами.
На жаль, юридичного окреслення сутності даного господарсько
го формування, не мас. За відсутністю законодавчої ідентифікації дослі
джуваного суб'єкту господарювання, залишаються остаточно невизначеними спосіб створення та майнові основи функціонування аг
рокомплексів промислових підприємств. Коло питань щодо правової
організації господарських взаємовідносин між промисловим підпри
ємством та його агрокомплексом не розглянуто ні дослідниками, ні
законодавцем.
Серед вітчизняних фахівців, які публікували грунтовні наукові
розробки з досліджуваної проблематики, можна віщілити таких вчених-економістів як В.Г. Андрійчук, С.І. Дем'яненко, Т.Г. Маренич,
В.Я. Месель-Веселя к, Ю.О. Нестерчук, Т.О. Осташко та інші. Окремі
аспекти правового статусу великих господарських структур (холдин
гових компаній, об'єднань підприємств) та їх значення у сфері госпо
дарювання досліджувалися у роботах С.М. Грудницької, Б. В. Деревя
нко, В.К. Мамутова, В.В. Хахуліна. На жаль, наукових фундаменталь
них розробок з питання правової організації господарських взаємо
відносин промислового підприємства зі своїм агрокомплексом не має.
Це обумовлено низкою причин, насамперед тим, що детальний ана
ліз діяльності інтегрованих структур утруднений через їх інформа
ційну непрозорість.
Відсутність фундаментального наукового опрацювання та фра
гментарний характер законодавчого регулювання визначених пи
тань свідчать про актуальність та доцільність розгляду економіко2
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правових передумов створення агрокомплексів промисловими під
приємствами в русі перспективи дослідження правової організації
господарських взаємовідносин між ними.
М етою ц ієї статті є виявлення економіко-правових передумов
створення агрокомплексів (агроформувань) промисловими підпри
ємствами.
Нормальне існування економічних відносин можливе тільки ви
ключно в правовій формі. На сучасному етапі розвитку економіки
України на державному та регіональному рівнях інструментом, засо
бом забезпечення порядку в господарському обороті, в народному
господарстві, забезпечення стабільних "правил гри" в економіці, аде
кватних економічним реаліям [1, с. 20], є господарське право. Безпе
речно, що будь-який інститут господарського права не може існувати
у відриві від економіки, а тому наука права має досліджувані вплив
правових норм та інснітутів на господарське життя, буття цього
впливу, шляхи подальшого вдосконалення правового регулювання
будівництва господарства [2, с. 433].
Саме тому аналіз правового становища агрокомплексів (агроформувань) промислових підприємств України повинен починапіся з
дослідження економіко-правових передумов створення даного
суб'єкту господарювання у сфері народного господарства.
Економічні передумови виникнення та розвитку агрокомплексів
промислових підприємств умовно можна поділити на закономірні
(історико-економічні) та незакономірні (національні), в свою чергу,
незакономірні - на об'єктивні та суб'єктивні.
Насамперед визначимо сутність кожної з вказаних передумов.
Закономірні (історико-економічні) передумови визначаються зако
номірностями суспільного розвитку. Незакономірні (національні)
економічні передумови демонструють тенденцію розвитку окремої
галузі економіки в межах держави. Об'єктивні національні економіч
ні передумови визначаються специфікою економічних процесів дер
жави, факторами рівня економічної розвиненості країни, політичної
стабільності, правової організації. До суб'єктивних національних
економічних передумов належать ступінь усвідомлювання суб'єктами
економічних відносин своїх дій при здійсненні господарської діяль
ності, наявність визначених мотивів, що спонукають суб'єктів госпо
дарювання до поєднання інтересів між собою.
Агропромислова інтеграція, як і взагалі інтеграція - це законо
мірне економічне явище. В теорії ринкової економіки існує три осно2
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б н и х чинника об'єднання суб'єктів господарювання на принципах
інтеграції, а саме: а) економія на масштабах виробництва; б) економія
трансакційних витрат; б ) економія у масштабі сфери діяльності. Ви
значені чинники характерні для стабільної та сформованої економі
ки та є закономірними (історико-економічними) передумовами ви
никнення та розвитку інтеграційних структур в АПК.
В умовах перехідного періоду та кризового стану аграрного сек
тора б Україні спостерігається ряд інших чинників агропромислової
інтеграції.
Активізація процесу аливання капіталу в сільське господарство
України з різних зовнішніх джерел, зокрема, промисловими підпри
ємствами, способом створення великих агрокомплексів припадає на
останнє десятиріччя. Наведемо декілька прикладів розвитку конгло
мератного корпоративного формування на основі не пов'язаної диве
рсифікації:
- ПАТ Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча Доне
цької області у 2001 році створив свій Агрокомплекс, який став під
розділом комбінату з виробництва та реалізації сільськогосподарсь
кої продукції та продуктів її переробки. Він розташований на тери
торії семи адміністративних районів Донецької області і об'єднує у
своєму складі 40 агроцехів, створених на базі КСП, 2 госпрозрахунко
ві дільниці та управління агрокомплексом. В 2006 році комбінат рео
рганізував свій агрокомплекс в п'ять дочірніх підприємств: "Ідліч Агро-Донбас", "Ілліч Агро-Крим", "Ілліч Агро-Запоріжжя", "Ілліч АгроУмань", "Ілліч Агро-Рибак". В 2010 році 225 тис. га землі, підконтро
льні "Ілліч-агро", увійшли разом із ММК ім. Ідліча до групи "Метінвест", акціонерами якої є АТ "Систем Кепітел Менеджмент" (СКМ)
(75%) та група компаній "Смарт-хо.лдинг" (25%). З 2011 року сільгоспактиви ММК ім. Ілліча увійшли до складу агрохолдингу НагуЕазІ
який має двох основних акціонерів - СКМ та "Смарт-холдинг" [3];
- ТОВ "Смарт-групп" здійснює торгово-посередницькі операції з
металургійною продукцією та устаткуванням. Сфера діяльності металургія. Здійснює контроль над 50% акцій групи компаній "Ве
рес". ТМ "Верес" володіє ПрАТ "Агроекопродукт". Приблизно 65 % в
уставному фонді "Смарт-групп" належить російській компанії "Лукатл-Северо-Запад" [4];
- шахта ім. Засядька в 1997 році створила дочірнє підприємство агрофірму "Шахтар" (на базі КСП) із землекористуванням понад 90 тис.
га сільськогосподарських угідь. До складу агрофірми входять 26 сіль
ськогосподарських підприємств різного юридичного статусу [5];
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- агрохолдинг "Донецьксгаль" входить до складу ПрАТ "Донецьксталь" та є підприємством з вертикально інтегрованою системою
управління та замкнутим циклом: виробництво продукції - перероб
ка - торгівля, включає 12 філій з загальною земельною площею
39 тис. га, створено в 1999-2000 роках на базі сільгосппідприємств
Донецької області [6].
Поява цих структур бере відлік з кінця 90-х років XX століття та
безперечно пов'язана з економічними умовами в Україні. Отже, до
незакономірних (національних) економічних передумов створення
агрокомплексів (агроформувань) промисловими структурами нале
жать:
- відсутність de facto первинності пріоритетів селянства у процесі
формування пріоритетів держави;
- порушення економічних відносин між сільськогосподарськими
підприємствами та державою, зведення до мінімуму ролі держави як
партнера та гаранта відносин сільськогосподарських товаровиробни
ків з агропромислового виробництва, зменшення обсягів державної
підтримки сільського господарства;
- зниження загальної інвестиційної активності в економіці України,
відмова держави від цільової інвестиційної підтримки сільського гос
подарства, відсутність у сільгосптоваровиробників власних коштів
для інвестицій та безліч інших факторів, які перетворили сільське
господарство з пріоритетного інвестиційного об'єкту в інвестиційно
го аутсайдера;
- потреба держави у створенні господарських структур, що ма
ють великий потенціал до саморозвитку, використовують новітні
ефективні технології для виробництва конкурентного продукту при
цьому не потребують постійної бюджетної підтримки.
Найбільш дієвими засобами впливу держави на розвиток інтег
раційних процесів в АПК є інструментарії правового регулювання
(правові норми державного та регіонального рівнів). Законодавчим
поштовхом активізації процесу створення агрокомплексів промисло
вими підприємствами послугував Указ Президента України "Про
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сек
тора економіки" від 3 грудня 1999 року № 1529/99, який мав при
швидшити забезпечення членам КСП вільного виходу з підприємства
і отримання ділянок у натурі, що і призвело до стрімкого зростання
орендованих сільськогосподарських земель в 2000 році. Саме на цей
час припадають фюрмування перших українських латиф>ундій.
З прийняттям Земельного кодексу України (введеного в дію 1 січ
ня 2002 року) та Закону України "Про оренду землі" від 6 жовтня
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1998 року створено законодавчо-правову базу орендних відносин, це
дало змогу активно використовувати їх під час створення нових інте
грованих формувань в АПК. Новим Земельним кодексом запрова
джено мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призна
чення, 2004 рік - продовження дії мораторію до 1 січня 2007 року,
2006 рік - до 1 січня 2008 року, 2007 рік - до 1 січня 2010 року, 2010 рік до 1 січня 2011 року; розгляд законопроектів "Про державний земель
ний кадастр" та "Про ринок землі", прийняття яких необхідно для
скасування мораторію; 7 липня 2011 року було ухвалено Закон Укра
їни "Про державний земельний кадастр" за № 8077. Запровадження
ринку земель сільськогосподарського призначення постане новим
щаблем у розвитку (чи, навпаки, занепадом) агрокомплексів, створе
них промисловими підприємствами. Саме ця подія визначить першоджерельну мотивацію вливання промислового капіталу в сільське
господарство.
Правовим підгрунтям для розвитку агропромислових форму
вань холдингового типу стали Господарський кодекс України та Ци
вільний кодекс України, Закон України "Про холдингові компанії в
Україні" від 15 березня 2006 року, Державний класифікатор України
"Класифікація організаційно-правових форм господарювання" ДК
002:2004, затверджений наказом Державного комітету України з пи
тань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня
2004 року № 97 та ін.
Аналізуючи національні суб'єктивно-економічні передумови
створення агрокомплексів промисловими підприємствами, необхідно
нагадати, що аграрно-промислова інтеграція як економічна катего
рія, насамперед, відображає систему економічних інтересів, в даному
випадку інтересів промислових структур-інтеграторів та інтересів
сільськогосподарських підприсмств-учасників. Тому, саме мотиви
вливання промислового капіталу в сільське господарство та мотиви
згоди сільськогосподарських підприємств на приєднання (навіть із
втратою статусу юридичної особи) до промислових структурінвесторів доцільно розглядати як економічні передумови створення
агрокомплексів промисловими підприємствами. Розглянемо дані пе
редумови через призму економічних інтересів (мотивів) суб'єктів го
сподарювання.
1) Інтереси (мотиви) промислових структур-інтеграторів;
- диверсифікація виробництва, як економічний термін означає
проникнення фірм в нові для них сфери діяльності, завдяки чому
вони перетворюються в багатогалузеві комплекси. Акцент при цьому
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робиться на створенні таких видів діяльності, які не пов'язані з осно
вним виробництвом [7, с. 580];
- сільське господарство є найбільш приваблюючою галуззю для
інвестування у порівнянні з іншими; низькі бар'єри входження в га
лузь (недооцінка сільськогосподарських земель, низька вартість ро
бочої сили, економічно слабкий стан сільськогосподарських підпри
ємств тощо); податкові пільги; користування державною бюджетною
підтримкою;
- рентабельний бізнес для вкладу капіталу. Процес відновлення
експортного потенціалу України на зерновому ринку супроводжу
ється зростанням інвестицій у сільське господарство з боку великих
компаній. На жаль, діяльність вітчизняних холдингів в АПК спрямо
вана на отримання швидкого прибутку та пов'язана переважно з ви
робництвом монокультур на експорт.
Загальновідомо, що забезпечення продовольством населення сві
ту є однією із най гостріших проблем глобалізації. Тому невипадково
продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) прогно
зує зріст цін на продовольство більш ніж в два рази за наступні два
дцять років. Цю проблему розуміють основні вітчизняні експортери
сільськогосподарської продукції представлені крупними інтегрова
ними формуваннями в АПК, які враховують той факт, що Україна
має великий і помірно задіяний аграрний потенціал;
- можливість перепродати бізнес, вартість якого з урахуванням
багатьох чинників, насамперед, після скасування мораторію на продаж
сільськогосподарської землі, може зрости в найближчій перспективі.
2) Інтереси (мотиви) сільськогосподарських підприємств-учас
ників:
- на кінець 90-х років XX століття більшість сільськогосподарсь
ких підприємств стали збитковими, без оборотних засобів, із значною
заборгованістю за кредитами, кризовим станом матеріально-технічного
забезпечення, боргами постачальникам матеріальних ресурсів тощо,
їх фінансове оздороалення можливе було тільки у випадку інвести
ційної підтримки з будь-яких джерел;
- урахування переваг учасників об'єднання холдингового типу:
організаційних, виробничо-економічних, фінансових, кадрових та
інших [8, с. 242]. Сільськогосподарські підприємства вступаючи в ін
теграційні зв'язки, намагаються зменшити ризик, викликаний спе
цифікою аграрного виробництва, його залежністю від природно-кліма
тичних умов, стихійністю ринку сільськогосподарської продукції;
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- зростання кількості крупних агропромислових структур зму
шує неефективні аграрні підприємства виходити з аграрного бізнесу
або змінювати свою спеціалізацію.
У сукупності всі перелічені економіко-правові передумови по
стали підгрунтям для вливання промислового капіталу у сільське
господарство та як результат поштовхом до створення агрокомплек
сів (агрофюрмувань) промисловими підприємствами.
Висновки- На сучасному етапі одним із найбільш ефективних
суб'єктів аграрного ринку є господарські структури, створені проми
словими підприємствами, які здійснюють сільськогосподарську виро
бничу та пов'язану з нею іншу діяльність. Створення агрокомплексів
промисловими підприємствами є результатом еволюційного шляху
реструктуризації сільськогосподарських підприємств. З огляду на те,
гцо виникнення та розвиток визначених структур ініційований
суб'єктами господарювання, а не державою, останній залишається
сприймати їх існування як об'єктивну реальність.
В межах проведеного дослідження автором була здійснена спро
ба розглянути економіко-правові передумови створення агрокомпле
ксів промисловими підприємствами в Україні задля виявлення сутно
сті природи даного суб'єкту господарювання, визначення ролі
останнього у сучасній вітчизняній економіці та прогнозування нас
лідків його господарської діяльності у майбутньому України. За ре
зультатами аналізу зроблені наступні висновки.
Виникнення та розвиток агрокомплексів (агроформувань) про
мислових структур мають чітко виражену соціально-економічну
природу, орієнтовані на подолання кризових економічних явищ,
викликані нерозвиненістю інституційних перетворень в АПК та ма
ють місце у країнах де ринкова економіка тільки формується
Враховуючи історичний та світовий досвід, держава за допомо
гою правових важелів повинна запобігти прояву негативних соціаль
них, екологічних та економічних наслідків діяльності агроформувань, створених непрофільними господарськими структурами, які
прогнозуються б майбутньому.
Виявлення економ і ко-правових передумов створення агрокомп
лексів промисловими підприємствами є основною ланкою у визна
ченні сутності даної господарської структури. Відсутність фундамен
тального наукового опрацювання та наявність прогалин щодо зако
нодавчої ідентифікації агрофюрмувань, створених промисловими
підприємствами, актуалізує перспективи дослідження цього питання.
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