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INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY: GLOBAL
AND NATIONAL TRENDS

Набули подальшого розвитку дослідження сутності агропромислової інтеграції. Проведено аналіз концептуальP
них підходів щодо сутності категорії "агропромислова інтеграція". На основі узагальнення існуючих наукових полоP
жень, розроблено авторські концептуальні базові основи агропромислової інтеграції. Виявлено, що лідерами в агроP
промисловій інтеграції є Австралія, Китай, Аргентина, Казахстан, Росія, Україна. Найбільшу площу у світі займає
австралійська інтегрована компанія S. Kidman & Co Ltd. До лідерів світового ринку належать дві українські комP
панії — UkrlandFarming, КернелГруп. Виявлено, що до найбільших інтегрованих формувань за площею земельного
банку в Україні входять АХ "Миронівський хлібопродукт", "Агропросперис" (New Century Holding), агрохолдинг
"Мрія", холдинг "АстартаPКиїв". За обсягом виручки від реалізації продукції дані інтегровані формування також
займають лідируючі позиції, при цьому, в межах ТОПP10 рейтинг підприємств дещо відрізняється від лідерів за плоP
щею сільськогосподарських угідь. Обгрунтовано, що створення інтегрованих агроформувань сприяє отрианню сиP
нергічного ефекту, однак, надмірна інтеграція має негативні соціальноPекономічні наслідки: монополізація аграрP
ного ринку, унеможливлення формування конкурентних переваг дрібних товаровиробників, зменшення потреби в
праці, а отже, і загроза безробіття на селі, що підкреслює необхідність антимонопольного контролю і регулювання
економіки з боку держави, а також підтримка альтернативних форм об'єднання зусиль агровиробників, зокрема
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

The research of the agriPindustrial integration essence has been further developed. The analysis of the basic conceptual
approaches concerning essence of category "agriPindustrial integration" has been carried out. Based on the generalization
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції розвитку економіки як у

глобальному, так і в локальному масштабах ха&
рактеризуються поглибленням зв'язків між гос&
подарськими суб'єктами та країнами в цілому.
В аграрному секторі економіки інтеграційні про&
цеси є найбільш виражені, що пов'язано із низ&
кою особливостей даної сфери: сільське госпо&
дарство розвивається майже у всіх країнах світу
і є основною для формування продовольчої без&
пеки; аграрний сектор економіки взаємодіє з
низкою суміжних сфер, що передбачає поглиб&
лення зв'язків; ефективність аграрного вироб&
ництва суттєво залежить від масштабу, тому
консолідація земельних та інших ресурсів забез&
печує синергічний ефект. Інтеграційні процеси
були характерними для аграрної сфери багать&
ох країн ще кілька століть тому. В історії роз&
витку інтеграційних процесів можна простежи&
ти низку закономірностей та тенденцій, які в
різні часи були характерними для країн зі знач&
ними земельними ресурсами. У сучасних умовах
глобалізації інтеграційні процеси в агарній сфері
набувають нових рис, що потребує нових дослі&
джень і є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інтеграційні процеси в аграрній сфері ши&
роко досліджуються низкою науковців. Зокре&

of existing scientific provisions, the author's conceptual basic of agriPindustrial integration have been developed. Based on
the historical analysis of world integration processes, it has been found that they have been most characteristic of countries
with large land areas. Leaders in agriPindustrial integration are Australia, China, Argentina, Kazakhstan, Russia, Ukraine.
The largest area in the world is occupied by the Australian integrated company S. Kidman & Co Ltd. The largest integrated
agricultural formations in the world include Ukrainian companies; there are UkrLandFarming, which is diversified, and
PJSC "Kernel", whose main activity is oil production. Analyzing the dynamics of land use, it is worth pointing out the
leaders in this indicator in Ukraine. In addition to UkrlandFarming, KernelGroup, the largest integrated formations by
land bank area include Myronivsky Hliboproduct Agroindustrial Holding, Agroprosperis (New Century Holding), Mriya
Agroholding, and AstartaPKyiv Holding. By the indicator of revenue, these integrated formations also occupy leading
positions, while within the TOPP10 the rating of enterprises differs slightly from the leaders in the area of agricultural land.

Changes in land use of the leading integrated agricultural associations in Ukraine in recent years have been due to a
number of factors: the complexity of managing a diversified enterprise, the actions of competitors, the riskiness of the
agricultural sector and more. At the same time, one of the most important factors is unregulated land relations. Currently,
the land market is under a moratorium, however, at the end of 2020 the land market should start, which will radically
change the redistribution of the agriPfood market of Ukraine, so the leaders of this segment may change significantly.

It has been substantiated that the creation of integrated agricultural formations contributes to a synergistic effect,
however, excessive integration has negative socioPeconomic consequences: monopolization of the agricultural market,
preventing the formation of small producer competitive advantages, reducing labor demand and, consequently, the threat
of unemployment in rural areas. It has been necessary control and regulation of the economy by the state, as well as support
for alternative forms of combining the efforts of agricultural producers, in particular agricultural service cooperatives.

Ключові слова: інтеграційні процеси, агропромислова інтеграція, інтегроване об'єднання
агропромислових підприємств, світові тенденції, земельний банк, соціально?економічні на?
слідки інтеграції.

Key words: integration processes, agro?industrial integration, integrated association of agro?
industrial enterprises, world trends, land bank, socio?economic consequences of integration.

ма заслуговують на увагу праці таких нау&
ковців, як Андрійчук В.Г., Бабаев О.И., Пасха&
вер Б.Й., Онищенко О.М., Молдаван Л.В., Гос&
тєва І.С., Заболотній В.М. Зінченко Н.В., Мос&
тенська Т.Л., Нестерчук Ю.О., Ніценко B.C.,
Пістун М.Д., Рогоза М.Є., Вергал К.Ю., Саб&
лук П.Т., Скопенко Н.С., Стегній О.В., Тарай&
мович І.В., Сай В.А., Тенюх З.І., Ткач К.І., Чме&
льова О.С., Дергачова А.К. та ін. У своїх дослі&
дженнях науковці розглядають як загальні пи&
тання економічної інтеграції, так і її особли&
вості в аграрній сфері. Так, у широкому ро&
зумінні дефініція "інтеграція розглядається як
поєднання окремих частин в єдине ціле" [14, с.
64], а з точки зору економіки інтеграція перед&
бачає "поступове зближення та об'єднання еко&
номічних суб'єктів у процесі їх взаємодії (взає&
мовпливу, взаємопроникнення, взаємозбага&
чення та ін.)" [14, с. 68]. Актуальність дослі&
дження інтеграційних зв'язків в економіці та
зокрема в аграрному секторі підкреслюються
в працях Зінченко Н.В., яка зазначає, що "Інтег&
раційні взаємозв'язки, включаючи обмін інфор&
мацією, стають найбільш значущим чинником
конкурентоспроможності, здійснюючи визна&
чальний вплив на продуктивність решти всіх
чинників" [9, с. 46].

Таким чином, проблематика інтеграційних
процесів в економіці та аграрній сфері зокре&
ма, набуває нових рис у сучасних умовах гло&
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балізації, які нині характеризуються загальною
світовою кризою, що підкреслює необхідність
проведення досліджень в даному напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування сутності аг&

ропромислової інтеграції, виявлення основних
трендів інтеграційних процесів та лідерів агро&
промислової інтеграції в глобальному та націо&
нальному вимірах, діагностування переваг та
недоліків агропромислової інтеграції з точки
зору економіки та соціальної сфери.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Передумовами економічної інтеграції є

насамперед прагнення до синергічного ефек&
ту від поєднання ресурсів, більш ефективних
комунікацій, налагодженої системи управ&

ління, диверсифікованості діяльності, розпо&
ділу ризиків, збільшення частки на ринку.
Гернштейн Є.Ф., зокрема, зазначає, що при
інтеграції, яка виникає у процесі виробницт&
ва, реалізації продукції, обміні та спожи&
ванні, зростають цілісні властивості системи
в цілому, виникають нові форми взаємодії.
Науковець виділяє такі форми інтеграційної
взаємодії: "установлення зв'язків між раніше
розрізненими підприємствами&елементами
системи; поглиблення, посилення і надання
системного характеру існуючим зв'язкам;
збільшення кількості зв'язків і встановлення
нових; поява нових інтегрованих (цілісних)
властивостей у системі, узгодження зв'язків
між підприємствами, зміна структури систе&
ми" [5, с. 259]. Отже, виходячи з цього визна&
чення, можна зробити висновок, що основою
економічної інтеграції є створення ефектив&
них партнерських зв'язків.

Таблиця 1. Концептуальні підходи щодо визначення сутності категорії "агропромислова
інтеграція"

Джерело: узагальнено авторами.

Автори Сутність агропромислової інтеграції 
Андрійчук В.Г.  
[1, с. 555] 
Завальнюк К.С. 
8, с. 121] 

Організаційне поєднання сільськогосподарського і технологічно 
пов’язаного з ним промислового виробництва з метою одержання кінцевої 
продукції з сільськогосподарської сировини і досягнення більшої 
економічної вигоди завдяки взаємній матеріальній зацікавленості і 
відповідальності всіх учасників агропромислового виробництва за кінцеві 
результати господарювання 

Пасхавер Б.Й.,  
Онищенко О.М.,  
Молдаван Л.В. 
[6, с.124] 

Закономірне, економічно обгрунтоване і соціально необхідне явище, 
результат еволюційної дії ряду чинників, пов’язаних з НТР, посиленням 
суспільного поділу і кооперації праці 

Габор В.С.  
[3, с. 31] 

Складний процес технологічного, економічного та організаційного 
з’єднання взаємозалежних етапів виробництва, які включають 
вирощування продукції, її переробку, транспортування та реалізацію 
споживачам 

Герелес А.В. 
[7, с. 74] 

Розвиток виробничих і економічних зв’язків між галузями і 
підприємствами агропромислового комплексу, які пов’язані між собою, 
технологічно й об’єктивно орієнтовані на поєднання їх матеріальних 
інтересів у процесі виробництва і реалізації кінцевої продукції із 
сільськогосподарської сировини 

Нестерчук Ю.О. 
 [10, с. 29] 

Цілеспрямований процес зближення інтересів, зміцнення виробничо-
господарських зв’язків і відносин прямих та опосередкованих учасників 
агропромислового відтворювального процесу 

Оніщенко А.М.  
[11, с. 75] 

Органічне поєднання виробництва та переробки сільськогосподарської 
продукції у визначених організаційно-виробничих фірмах – 
агропромислових підприємствах, комбінатах та об’єднаннях 

Стегній О.В. 
[16, с. 284] 

Явище, яке виникло як прояв прагнення до монополізації, а також як 
відповідь на певні вимоги часу, насамперед, пов’язані з необхідністю 
реалізації масштабних і дорогих проектів, з ускладненням виробництва, 
переробки, зберігання сільськогосподарської продукції, інтегровані 
організаційно-правові форми утворилися внаслідок об’єднання 
підприємств або організацій 

Чмельова О.С.,  
Дергачова А.К., 
[18, с. 21] 

Об’єднання потенціалу та менеджменту суб’єктів господарювання 
аграрного сектору з метою сприяння розвитку національної економіки та 
її ефективній інтеграції у світовий економічний простір 

Пістун М.Д. 
[13, с. 17] 

 Специфічна форма територіально-виробничого, міжгалузевого і 
внутрішньогалузевого комбінування підприємств різних галузей, 
органічно пов’язаних технологічними, організаційними та соціальними 
відносинами 

Заболотній В.М.  
[7, с. 4] 

Діалектичний процес, метою якого є доведення зв’язків (синтезу) між 
підприємствами усіх сфер АПК до взаємовигідних в організаційному, 
виробничо-технологічному, економічному і соціальному плані 
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Узагальнюючою є точка зору О.Й. Бабаєва,
який розглядає інтеграцію як "об'єднання двох
і більше підприємств під загальним контролем
у межах однієї організаційної структури" [2, с.
7]. Ми погоджуємось з тим, що інтеграція пе&
редбачає об'єднання, разом з тим, при інтег&
рації не обов'язково буде сформована нова
організаційна структура. Існують м'які форми
інтеграції, які не зволяться до злиття і створен&
ня нової юридичної особи (асоціація, стратегі&
чний альянс тощо), також загальний контроль
за діяльністю інтегрованої структури може не
здійснюватись за рахунок розподілу регулюю&
чих функцій в межах центрів відповідальності,
крім того, інтеграція може включати лише час&
ткове зближення певних функцій, а не економ&
ічних систем у цілому. Розглядаючи агропро&
мислову інтеграцію, доцільно виявити її особ&
ливості, порівняно з іншими економічними сфе&
рами (табл. 1).

Узагальнюючи підходи науковців щодо
сутності агропромислової інтеграції, варто
сформулювати низку концептуальних поло&
жень:

— агропромислова інтеграція передбачає
об'єднання господарських суб'єктів, важливим
питанням при цьому є рівень та форма такої
інтеграції і міра втрати незалежності учасників,
які входять до даного формування, також це
не обов'язково має бути об'єднання, це може

бути зближення господарських інтересів шля&
хом створення альянсів, удосконалення дого&
вірних відносин;

— важливим аспектом агропромислової
інтеграції є визначання оптимальних сфер та
міри спорідненості галузей та особливостей ви&
робничого процесу, до який належать підприє&
мства, що мають намір до інтегрування, залеж&
но від цього інтегроване формування може
бути створене на принципах горизонтальної,
прямої або зворотної вертикальної інтеграції,
що у свою чергу, забезпечить синергічний
ефект від диверсифікації економічної діяль&
ності інтегрованих агроформувань;

— крім агропромислової інтеграції слід
прийняти до уваги альтернативні варіанти по&
глиблення міжгосподарських зв'язків, насам&
перед доцільно розглянути сільськогоспо&
дарську кооперацію, яка набуває все більшої
популярності у країнах з розвинутою ринко&
вою економікою і стає дієвим механізмом фор&
мування конкурентних переваг для суб'єктів
аграрного ринку;

— враховуючи євроінтеграційний вектор
України та глобалізаційні процеси у світі та
зокрема в аграрному секторі економіки, агро&
промислову інтеграцію варто розглядати як
засіб входження суб'єктів цього сегменту на
міжнародний аграрний ринок та як механізм
формування конкурентних переваг;
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Рис. 1. Рейтинг найбільших інтегрованих об'єднань агропромислових підприємств

за площею сільськогосподарських угідь, млн га
Джерело: узагальнено авторами за [15; 17; 19].
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— вплив агропромислової інтеграції на на&
ціональну економіку, соціальну сферу та
діяльність господарських суб'єктів різних форм
є неоднозначним, існує низка позитивних та
негативних аспектів агропромислової інтег&
рації, які впливають на розвиток агропродо&
вольчого ринку загалом.

Історичний аналіз світових інтеграційних
процесів свідчить, що найбільш характерними
вони були і залишаються для країн із значними
земельним площами. Лідерами в агропромис&
ловій інтеграції є Австралія, Китай, Аргенти&
на, Казахстан, Росія, Україна. Найбільшу пло&
щу у світі займає австралійська інтегрована
компанія S. Kidman & Co Ltd, яка спеціалізуєть&
ся на виробництво яловичини, що експортуєть&
ся в Японію, США, Південно&Східну Азію. На
ринку дана компанія функціонує близько 120 ро&
ків. Земельні ресурси даної інтегрованої струк&
тури займають 1,3 % площі країни і 2,5 % сіль&
ськогосподарських угідь. Поголів'я ВРХ на&
лічує понад 185 тис. голів, ринкова вартість ком&
панії складає понад 266 млн дол. США (рис. 1).

До лідерів світового аграрного ринку також
належать австралійські компанії — Australian
Agricultural Company, The North Australian
Pastoral Company, Consolidated Pastoral
Company (СРС), Balfour Downs Pastoral Co Ltd,
які спеціалізуються на вробництві яловичини і
засновані ще у XIX ст. Вагому позицію в міжна&

родному середовищі посідає компанія Beida&
huang Group з Китаю, яка заснована у 1998 р. і
володіє земельним банком у Китаї, Південній
Америці, Австралії. Щорічний обсяг виробниц&
тва зернових 10 млн т, компанія має 9 філіалів,
які об'єднують 104 господарства та 1136 під&
приємств з переробки, торгівлі, транспортуван&
ня, будівництва, надання послуг, компанія
співпрацює з 60 країнами світу на 5 континен&
тах. Характеризуючи південноамериканський
континент, варто вказати на діяльність ком&
панії Cresud, діяльність якої зосереджена в
Аргентині, Бразилії, Болівії, компанія спеціа&
лізується на вирощуванні зернових, цукрової
тростини, молочному та м'ясному скотарстві,
володіє 33 фермами. До ТОП&10 лідерів світо&
вого аграрного ринку належать компанії пост&
радянського ринку — Казахстану, Росії, Украї&
ни, здебільшого дані компанії є диверсифіко&
ваними із спеціалізацією з виробництва зерно&
вих, олійних культур, цукру (зокрема Група
компаній "Продімекс").

До найбільших інтегрованих агроформу&
вань світу входять українські компанії —
UkrLandFarming, яке є багатогалузевим, та
ПрАТ "Кернел", основним напрямком діяль&
ності якого є виробництво олії. Аналізуючи
динаміку землекористування, варто вказати на
лідерів за цим показником в Україні. Крім
UkrlandFarming, КернелГрупп, до найбільших
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України, 2012—2018 рр. (на 1 січня), тис. га

Джерело: узагальнено авором за даними підприємств та [15; 17; 19].
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інтегрованих формувань за площею земельно&
го банку входять Агроіндустріальний холдинг
"Миронівський хлібопродукт", "Агропроспе&
рис" (New Century Holding), агрохолдинг
"Мрія", холдинг "Астарта&Київ".

Об'єднання аграрних підприємств Ukr&
landFarming було лідером за земельним банком
до 2017 р. з площею 605 тис. га, у 2018 р., об'єд&
нання втратило 35 тис. га, поступившись пози&
цією ПРаТ "Кернел Груп". Стабільні показник
землекористування протягом останніх років
можна простежити у діяльності холдингу "Аг&
ропросперіс" (New Century Holding), площа
якого наразі становить 430 тис. га, зменшилась
площа землекористування агрохолдингу "Мрія",
яка у 2013 р. становила 295 тис. га, а з 2016 р.
зменшилась до 185 га.

Зміни у землекористуванні провідних інтег&
рованих об'єднань агроформувань України зу&
мовлені впливом низки чинників, серед яких
можна виділити: складності управління дивер&
сифікованим підприємством, дії конкурентів,
ризикованість аграрної галузі тощо. Водночас
одним із найбільш вагомих чинників є неврегу&
льовані земельні відносини. Наразі земельний
ринок перебуває під дією мораторію, однак, у
результаті прийняття Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподар&
ського призначення" від 31 березня 2020 р.
№ 552&IX з кінця 2020 р. [12] має стартувати
ринок землі, що внесе кардинальні зміни в пе&

рерозподілі агропродовольчого
ринку України, тому лідери цьо&
го сегменту можуть суттєво
змінитись.

Отже, нині земельні ресурси
не належать аграрним підприєм&
ствам. Тому площа земельного
банку не характеризує ефек&
тивність господарської діяль&
ності інтегрованих об'єднань аг&
роформувань. Масштаби діяль&
ності інтегрованих об'єднань аг&
роформувань характеризує по&
казник виручки від реалізації
продукції (рис. 3).

За показником виручки від
реалізації продукції найкращу
позицію займає компанія ПРаТ
"Кернел Груп" з показником
2329,5 млн дол. США. Дана ком&
панія є найбільшим в Україні ви&
робником, а також експортером
соняшникової олії. Варто зазна&
чити, що за експортом олії Ук&

раїна посідає перше місце у світі, передусім зав&
дяки компанії "Кернел Груп", яка реалізовує
свою продукцію в понад 80 країн світу. На дру&
гому місці за розміром виручки від реалізації
продукції, робіт, послуг знаходиться СП "Нібу&
лон" (1946,4 млн дол. США), що займається ви&
робництвом та переробкою сільськогоспо&
дарської продукції та тваринництвом, прода&
жем зерна, логістикою, суднобудуванням та
судноремонтом. На третьому місці за виручкою
знаходиться агрохолдинг "Миронівський
хлібопродукт", який спеціалізується на пере&
робці м'яса, рослинництві, птахівництві (ТМ
"Наша Ряба". У 2018 р. завершено будівництво
другої черги Вінницької птахофабрики, що доз&
волило збільшити обсяги виробництва куряти&
ни до 618 тис. т. Компанія Ukrlandfarming PLC
знаходиться на четвертому місці з показником
виручки 937,5 млн дол. США. Компанія Ukr&
landfarming PLC зареєстрована на Кіпрі у фор&
му публічного акціонерко товариства, спеціа&
лізація виробничої діяльності — вирощування
зернових культур (38 % виручки), виробництво
яєць і яєчної продукції (33 % виручки), вироб&
ництво цукру (7 %), тваринництво і виробницт&
во м'яса (6 %), продаж сільськогосподарської
техніки та інших товарів (16 %).

Таким чином, інтеграційні процеси в еко&
номіці та зокрема в аграрному секторі нині є
невід'ємним напрямком глобалізації. З одного
боку, створення інтегрованих агроформувань
сприяє створенню синергічного ефекту від по&
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Джерело: узагальнено автором за даними підприємств та [15; 17; 19].



22
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19—20, 2020

єднання ресурсів та масштабу виробництва
[20]. Водночас надмірна інтеграція та консолі&
дація в аграрній сфері має низку негативних
соціально&економічних наслідків, зокрема мо&
нополізація аграрного ринку, унеможливлен&
ня формування конкурентних переваг дрібних
товаровиробників, зменшення потреби в праці,
а отже, і загроза безробіття на селі. За таких
умов важливого значення набуває антимоно&
польний контроль і регулювання економіки з
боку держави, а також підтримка альтернатив&
них форм об'єднання зусиль агровиробників,
зокрема сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації.

ВИСНОВКИ
В умовах глобалізації економіки відбу&

вається поглиблення зв'язків між країнами
загалом та окремими економічними сферами.
Найбільш активними є інтеграційні процеси
в аграрному секторі економіки, поглиблення
яких спостерігається у більшості країнах
світу. Найбільші інтегровані аграрні структу&
ри розміщені в Австралії, які створені ще по&
над 100 років тому і спеціалізуються на м'яс&
ному виробництві. Вагому позицію на світо&
вому ринку займають інтегровані об'єднання
аграрних підприємств Китаю, Бразилії, Ар&
гентини, які виробляють продукцію рослин&
ництва і тваринництва. Також лідируючі по&
зиції у світі займають Російські та Казах&
станські інтегровані аграрні об'єднання, які
насамперед вирощують зернові та олійні
культури.

До лідерів світового ринку належать дві
українські компанії — UkrlandFarming, Кер&
нел Груп. До найбільших інтегрованих фор&
мувань за площею земельного банку в Ук&
раїні входять Агроіндустріальний холдинг
"Миронівський хлібопродукт", "Агропрос&
перис" (New Century Holding), агрохолдинг
"Мрія", холдинг "Астарта&Київ". За обсягом
виручки від реалізації продукції дані інтег&
ровані формування також займають лідиру&
ючі позиції, в межах ТОП&10 рейтинг під&
приємств дещо відрізняється від лідерів за
площею сільськогосподарських угідь.

Напрями подальших досліджень у цьому на&
прямі полягає в розробці соціально&економіч&
ної стратегії розвитку інтегрованих агропро&
мислових формувань.
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