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Еволюція моделей управління агрохолдингами 
 

 Формування інтегрованих структур відбувалося еволюційно і в значній 

мірі було обумовлене відновленням порушених  міжгалузевих зв’язків. З 2008 

р. у сільському господарстві працює понад 60 агрохолдингів, які на умовах 

оренди обробляють близько 24% ріллі України [1,2]. 

 Системи управління вітчизняних агрохолдингів мають власну 

функціональну специфіку розвитку та постановки управлінських цілей – від 

отримання прибутків за рахунок використання переваг масштабності бізнесу й 

швидкого ефекту від інвестування капіталу до формування соціальних 

пріоритетів.  

 Можна стверджувати про формування в Україні холдингової інтегрованої 

аграрної територіальної системи, яка охоплює поле діяльності сукупності 

інтегрованих підприємств в межах певної адміністративної території. Звертає на 

себе увагу переважання регіонального типу інтегрованих формувань, тобто 

ситуації, коли такі підприємства яскраво локалізовані найчастіше у декількох 

адміністративних районах. Що означають такі зміни по суті: досягнення істотних 

фінансово-економічних результатів господарювання за рахунок ефекту масштабу 

виробництва; у агрокорпораціях використовуються достатньо сучасні технології і 

комплекси машин, системи захисту, добрива, досягнуто високих врожаїв. 

Керівники цих підприємств стверджують про наміри відновлення у подальшому – 

за більш сприятливих економічних умов – тваринництва; не можна ігнорувати 

відносно високий рівень фаховості персоналу, фахівців, заробітної плати, 

досягнуті в агрохолдингах порівняно із станом галузі в цілому. На агрохолдинги в 

2010 р. припадало: 55% виробництва м’яса птиці у забійній масі, 10,6% – свинини, 

4,8% – яловичини, 3,5% – молока [3,с. 71] .  



 Основними напрямками формування системи управління агрохолдингами 

є: визначення стратегії розвитку  (рівень інтеграції, продуктовий ряд, ступінь 

переробки продуктів, розподіл між учасниками результатів діяльності); 

формування складу майнового комплексу (організаційно-правова схема роботи, 

взаємовідносини з іншими структурами); вдосконалення технології, агротехніки, 

комп’ютеризація та ін.  

 Важливою характеристикою агрохолдингу є особливість поєднання в 

ньому різних видів діяльності: горизонтальна інтеграція, вертикальна 

інтеграція, конгломератна диверсифікація. 

До складу горизонтального агрохолдингу входять однотипні за видами 

діяльності структури. Вертикально інтегровані холдинги включають до себе 

види діяльності, що технологічно пов’язані між собою створенням єдиного 

кінцевого продукту. До складу холдингів конгломератного типу, як правило, 

входять підрозділи, види діяльності яких не мають істотних зв’язків між собою. 

В таких холдингах підприємства мають високий рівень автономності і пов’язані 

лише спільною системою управління фінансами.  

Системи управління холдингами мають в основі  класичні схеми 

координації (від материнських структур – до підприємств на місцях), а 

пріоритетність у розподілі прибутків залежить від частки інвестування капіталу 

з боку конкретних учасників.  

Разом з тим, диференціація систем управління холдингами залежить від 

типу об’єднання: холдинги, створені на основі об’єднання виробничих структур 

координуються материнськими структурами, в основі яких знаходяться головні 

підприємства; конгломерати (формуються на основі поглинання підприємств 

різноманітної виробничої та комерційної діяльності) координуються 

материнськими структурами, в яких виробничі підрозділи можуть бути 

відсутні; банківські холдинги та холдинги-фонди в системи управління, як 

правило, не включають ланки тактичної координації локальних учасників. До 

основних типів  вітчизняних агрохолдингів можна віднести: холдинговий та 

конгломератний.  



 Сільськогосподарські підприємства, що входять до холдингу, як правило, 

мають статус дочірніх, розташовані в різних просторових сегментах, 

координація діяльності яких здійснюється керівною структурою (іноді тією, що 

існувала до влиття у холдинг). 

Основними напрямками діяльності вітчизняних агрохолдингів є 

сільськогосподарське виробництво, зокрема вирощування зернових, олійних і 

технічних культур; експорт зернової продукції; тваринництво; переробка 

сільськогосподарської сировини; виробництво кінцевих продуктів харчування 

та їх реалізація [4].  

  Отже, еволюція моделей управління заснована на нових 

технологічних можливостях та комунікаційних рішеннях. Крім зміни моделей 

управління, трансформується і спосіб реалізації ефекту – від укрупнення 

господарства в умовах лінійної моделі управління через інтеграцію 

сільгосппідприємств до формування окремих мереж із збільшенням їх 

масштабу. 
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