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 Криза 90-х років аграрного сектору України, роздержавлення й приватизація майна і землі на 
базі колишніх колгоспів і радгоспів призвела до занепаду сільськогосподарських підприємств та 
виробництва  села загалом. 

 На даний час ситуація в агробізнесі почала поступово змінюватися і  охарактеризувати можна 
її розвитком аграрної реформи. 

 Дані Держкомстату України показують, що за останні роки сільськогосподарські 
підприємства, землекористування яких перевищувало 10 тис. га, збільшили питому вагу своїх площ в 
їх загальній кількості по країні з 2,5 до 11,4%, при цьому середня площа землі у розпорядженні 
кожного з них зросла з 13205 до 18710 га і сумарно досягнувши 2450,9 тис. га [1, с.52; 2, с.51]. Зміни 
які відбуваються агробізнесі України пов’язані з розвитком його організаційно-правових форм та 
утворенням агрохолдингів.  

 Агрохолдинг (від англ. holding — утримання, зберігання) – це сукупність материнської 
компанії та контрольованих нею дочірніх компаній, що здійснюють господарську діяльність у сфері 
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Агрохолдинги в Україні, як правило, – це 
виключно бізнес-проекти, основною метою яких є одержання прибутку та примноження капіталу 
їхніх засновників. [3,с.27]. 

 На думку В.Г.Андрійчука, агрохолдинг - це завжди агропромислова фірма, але не кожна 
агропромислова фірма – це агрохолдинг. [7,с.46]. Однак, дискусію викликає твердження   
В.Г.Андрійчука, щоб “як узагальнену назву для АПФ (агропромислової фірми) холдингового типу 
взяти таку: “холдинг АПрК” (холдинг агропродовольчого комплексу)”, адже агрохолдинг, це 
холдинг, що пов'язаний з аграрною сферою економіки. [7,с.45]. 

 Відносно новим явищем для України є агрохолдинги, тоді як у світі вони, в принципі, вже 
мають певну історію. Порівняння характеристик агрохолдингів та характеру їх функціонування й 
управління ними в різних країнах дає змогу виділити певні специфічні риси українських 
агрохолдингів порівняно з подібними підприємствами в інших країнах: 
 значна централізація капіталу; 
 можливість здійснення погодженої фінансової інвестиційної та кредитної політики; 
 гнучкість і мобільність у виборі організаційно-правових форм учасників холдингу; 
 можливість диверсифікації ризику; 
 
 конфіденційність контролю для власників бізнесу, що перебувають на верхівці холдингової 

піраміди; 
 ефективність фінансового та податкового планування; 
 бюрократизація управління, складність ієрархічної структури; 
 збереження нерентабельних виробництв, що призводить до зниження ефективності холдингу 

[4, с. 32]. 
 Сьогодні в Україні нараховується понад 50 агрохолдингів, які в цілому контролюють уже до 

15% площі ріллі (до 5 млн га) [3, с. 28]. Вивчення інших експертних оцінок показує, що в Україні на 
даний час  функціонує понад 60 великих холдингів, більшість з яких не виділені в окремий бізнес. 

 Головними негативними наслідками діяльності агрохолдингів у соціальному контексті для 
сільських територій є низька зайнятість сільського населення. Безумовно, позитивною стороною 
діяльності агрохолдингів є застосування високопродуктивних технологій, проте агрохолдинги 
переважно спеціалізуються на мало трудомістких галузях рільництва. Є приклади агрохолдингів, у 
яких землемісткість робочого місця у 4,2 рази нижча за середню по Україні [5, с.95]. Це означає, що 
на сільських територіях, де господарюють агрохолдинги, безробіття є значно вищим. 

 Агрохолдинги в Україні займають вагоме місце в розвитку агробізнесу  їх вплив буде 
збільшуватися і в майбутньому. Держава повинна стежити і вносити корективи функціонування 
агрохолдингів ,а саме, створити законодавчу та нормативну базу. Існує як позитивна так і негативна  
оцінка агрохолдингів,однак вони є основою для подальшого розвитку агробізнесу в країні.  
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Монетарная политика сосредоточена на том, как много  денег обращается в экономике и чем эти 

деньги подкреплены, в то время как инфляция может быть определена как постоянное повышение 
средней стоимости товаров и услуг или “прожиточный минимум”. Главная цель монетарной 
политики в условиях режима инфляционного таргетирования, необходимость центрального банка 
сохранять инфляцию на низком и устойчивом уровне, а долгосрочной перспективой становится 
стабильность цен. Другие цели, такие как полная занятость или относительная стабильность 
обменного курса, также уделяется внимание, но не столь значительное. При этом если власти четко 
соблюдают поставленные цели и добиваются их, режим таргетирования инфляции ведет к снижению 
инфляционных ожиданий. 

“Таргетирование инфляции” это режим, при котором все решения действующей монетарной 
политики принимаются, осуществляются и сообщаются  согласно  четко установленному ориентиру 
или диапазону инфляции. Применение режима таргетирования инфляции довольно успешно в ряде 
стран, однако некоторые аналитики считают, что данный режим монетарной политики мог бы быть 
улучшен, за счет волатильности целевого показателя или диапазона инфляции (был бы более 
мобильным). Данное действие было бы расценено как мера по смягчению эффекта от « мыльных 
пузырей» активов (весьма распространённая проблема на современных финансовых рынках) при их 
проявлении, и/или перехода от таргетирования инфляции к таргетированию цен.   

Почему инфляция на данный момент приобрела такое огромное значение для современного 
общества? Часто инфляция может быть результатом «слишком много денег охотится за малым 
количеством товаров», это происходит по одной из следующих причин: домашние хозяйства и 
правительство, в краткосрочной перспективе, увеличивают свои расходы, предполагая, что или 
предложение постоянно, или денежное предложение увеличивается. Альтернативный вариант, 
инфляция может быть результатом “инфляции издержек”, которая подразумевает увеличение затрат 
производства, посредством роста цен, которое в свою очередь увеличивает затраты потребителей. 

Волатильность инфляции делает принятие инвестиционных решений, более сложным, и 
соответственно будущий денежный поток, связанный с инвестициями более призрачным. Кроме того, 
в долгосрочном периоде, с точки зрения покупательской силы денег, инфляция уменьшает 
покупательскую способность держателей наличных деньг и тех кто имеет фиксированный доход. 

У инфляции есть отрицательные эффекты, общее снижение цен - дефляция – может быть 
нежелательным, частично потому что это может поощрить людей, фирмы и правительство 
придержать свои расходы, поскольку их покупательская способность вырастет в будущем. 
Экономисты считают, что темпы инфляции должны быть устойчивыми и низкими, но при этом 
достаточно высокими, чтобы предотвратить дефляцию. 

На базе анализа публикаций зарубежных и российских авторов, по тематике инфляционного 
таргетирования; в качестве факторных признаков для эконометрической модели инфляции были 
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