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У зв’язку зі вступом України до СОТ і посиленням європейської 

співдружності все більше значення набуває агропромислова інтеграція, 

оскільки здійснюване підприємствами АПК інтегрування сприяє кращому 

використанню сільськогосподарської сировини, матеріальних, фінансових і 

трудових ресурсів, зменшенню транспортних витрат. Ураховуючи, що між 

переробними підприємствами в останні роки все більш гострою є конкурента 

боротьба за сировину, саме вони стають головними інтеграторами при 

створенні агропромислових формувань.  

Інтегровані системи мають низку суттєвих переваг: досягнення 

органічного поєднання виробництва сільськогосподарської сировини та її 



переробки в єдині організаційно-виробничій структурі; забезпечення цільності 

технологічного ланцюга у виробництві кінцевих продуктів; зменшення 

залежності переробних підприємств від виробників сільськогосподарської 

сировини; збільшення можливостей програмування виробництва 

сільгоспсировини, що відповідають вимогам переробних підприємств.  

Як свідчить практика, інтеграційні процеси більш поширені в галузях з 

високими рівнями концентрації та механізації.  Ефективну організацію 

виробництва, закупівлі, транспортування, зберігання, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації спроможні забезпечити 

перш за все великі агропромислові формування (концерни, холдинги, 

фінансово-агропромислові групи, консорціуми тощо). 

В умовах глобалізації економіки з перелічених вище агропромислових 

формувань все більше поширення одержують агрохолдинг. Накопичуючи як 

земельні, так і майнові активи, холдинги порівняно швидко адаптуються до 

світового ринку, мають відповідні комерційні вигоди, можливості одержання 

інвестицій та здійснення інновацій. Причому, основна їх частина орієнтована на 

експорт сільськогосподарської продукції. 

В нашій країні сформовано близько 30 агрохолдингів, які контролюють 

10% сільгоспугідь України. Необхідно визнати, що агрохолдинги та інші великі 

бізнес формування зосереджують свою діяльність на тих галузях і видах 

підприємств, виробничі процеси в яких відрізняються низькою трудомісткістю і 

порівняно невеликим періодом обороту капіталу, а їх продукція – високою 

конкурентоспроможністю на світовому ринку. 

Негативними рисами агрохолдингів частіш за все є: розвиток 

монополізації, зменшення кількості форм господарювання, їх нераціональна 

організація; вимивання коштів із сільських територій та недостатня участь 

холдингів у їх розвитку; вивільнення зайвих працівників і збільшення рівня 

безробіття. Ураховуючи вказане, як справедливо підкреслюють О.М. Бородіна і 

А.О. Гуторов [1], холдингізацію не слід вважати довгостроковою стратегією 

розвитку вітчизняного сільського господарства. 



Порівняно новим і водночас – перспективним видом інтегрованих 

формувань є метакорпорація. За кордоном різні правові форми метакорпорацій 

(концерни в Німеччині, холдингові групи в США і Великобританії, кейрецу в 

Японії, чеболі в Південній Кореї, промислово-фінансові групи в Росії, 

господарські групи Білорусі, фінансово-промислові групи в інших республіках 

СНД тощо), як правило, не мають статусу юридичних осіб. А в законодавстві 

Україні асоціації, концерни, корпорації та консорціуми  розглядаються як 

юридичні особи [2]. 

В останні роки все більшого значення набувають глобально інтегровані 

підприємства, тобто компанії, чиї стратегії управління й операції спрямовані на 

інтегрування виробництва у всесвітньому масштабі. Вони виникають на базі 

різних корпорацій, які починають використовувати переваги глобальної 

економіки. За правильним, на наш погляд, шляхом ідуть переробні 

підприємства, що здійснюють фінансову підтримку своїх постачальників 

сировини.  

Щоб не порушувати раціональну структуру дрібних, середніх і великих 

підприємств процес інтеграції доцільно здійснювати поступово та 

цілеспрямовано. 
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