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DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES
IN LARGE-SCALE AGRICULTURAL BUSINESS

АНОТАЦІЯ. Розглянуто передумови, принципи і результати інтег-
рації в аграрному секторі економіки. Визначено рівні інтеграції в
агропромисловому виробництві. Висвітлено особливості організа-
ції діяльності й управління в об’єднанні аграрних компаній на при-
кладі Ukrlandfarming PLC. Аргументовано позитивні й негативні
сторони інтеграції у великомасштабному аграрному бізнесі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інтеграція, інтеграційні процеси, агропромис-
лове виробництво, аграрний бізнес.

ANNOTATION. The article deals with preconditions, principles and
results of integration in agricultural sector. The aspects explored are
the levels of integration in agricultural production and specific features
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of the organization and management of agricultural enterprises in the
union on the example of Ukrlandfarming PLC. Established positive
and negative aspects of the integration of large-scale agribusiness.

KEYWORDS: integration, integration processes, agricultural produc-
tion, agricultural business.

Інтеграція виробництва сільськогосподарської продукції та її
промислового перероблення належить до важливих чинників
розвитку продуктивних сил і підвищення ефективності аграрного
сектору економіки. Залежно від розвитку інтеграційних зв’язків
система агропромислового виробництва характеризується різни-
ми рівнями інтегрованості. На першому рівні інтеграційні проце-
си не супроводжуються суттєвими змінами виробничого напряму
господарств загалом, на другому — виробництво характеризу-
ється кількома видами продукції та промисловим переробленням
її частини, на третьому — здійснюється замкнений цикл вироб-
ництва й реалізації кінцевого продукту, а також обслуговування,
інформаційне та наукове забезпечення основного виробництва.

Нині у великому аграрному бізнесі України інтеграційні про-
цеси розгортаються переважно за сценаріями другого і третього
рівнів шляхом злиття й поглинання малих і середніх підпри-
ємств, виробничої й організаційної взаємодії на засадах контрак-
тації. Виробництво стає технологічно й організаційно єдиним.
Управління всім комплексом забезпечують менеджери головної
компанії. Підприємства, що входять в об’єднання, конкурують
між собою за централізовано-розподільні спільні ресурси (здебі-
льшого — фінансові). Властивими для них стають суперечності,
що виникають між прагненням економічних суб’єктів до об’єд-
нання й відносного відмежування, приватними інтересами окре-
мих суб’єктів господарювання і загальним економічним інтере-
сом. Процеси інтеграції зумовлюють виникнення бізнес-альянсів,
розширення масштабів корпоратизації й концентрації виробниц-
тва, зростання капіталізації, ринкової вартості й інвестиційної
привабливості агропромислових компаній. Вони забезпечують
концентрацію ресурсів й оптимізацію економічних відносин між
виробниками й переробниками сільськогосподарської продукції,
створюють умови для підвищення рівня ефективності об’єдна-
ння, проте не зацікавлені у здійсненні довгострокових вкладень у
сільськогосподарські угіддя без гарантії тривалого використання
земельних ділянок. Така форма організації виробництва й еконо-
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мічних відносин в аграрній сфері, незважаючи на наявність пев-
них недоліків у їхній діяльності й окремих протиріч між учасни-
ками утворення, поступово перетворюється на лідирувальну.

Дослідження інтеграції в агропромисловому виробництві
окреслює широкий спектр економічної науки. Автори обґрунто-
вують правові засади інтеграції агробізнесу в контексті глобалі-
зації продовольчого ринку, недосконалості антимонопольного
законодавства, що лише частково відповідає приписам правових
документів ЄС [1], витоки інтеграції між сільським господарст-
вом і промисловістю [2], принципи поєднання матеріальних інте-
ресів у процесі виробництва й реалізації кінцевої продукції із
сільськогосподарської сировини між галузями і підприємствами
агропромислового виробництва [3], процеси поглиблення еконо-
мічних зв’язків і відносин об’єднаних в єдину господарську сис-
тему учасників інтегрованого агропромислового виробництва [4,
с. 26] й циклічності інтеграційних процесів з характерними від-
мінностями економічних мотивів і вдосконаленням організацій-
но-економічних форм інтеграції, зумовлених розвитком матеріа-
льно-технічної бази суспільства й рівнем розподілу праці [5].
Водночас огляд наукових публікацій свідчить про нагальну не-
обхідність проведення аналізу інтеграційних процесів у велико-
масштабному аграрному бізнесі як відносно новій формі ефекти-
вного господарювання й взаємодії інтегрованих утворень з інши-
ми економічними суб’єктами.
Метою статті є розгляд інсортингового (внутрішнього) типу

інтеграції, за якого виробництво, перероблення, транспортуван-
ня, зберігання й реалізація сільськогосподарської та виробленої з
неї продукції, а також цілеспрямоване відтворення галузі здійс-
нюють з використанням нової технологічної, організаційно-еко-
номічної та ресурсної основи, автоматизованої системи управ-
ління, обліку й аудиту «під дахом» материнської компанії.

Інтеграційні процеси у великомасштабному аграрному бізнесі
подекуди ототожнюють з диверсифікацією виробництва [6,
с. 101]. Проте диверсифікація (лат. diversus — різний і facere —
робити) — це одночасний розвиток, як правило, технологічно не
взаємопов’язаних видів виробництва (обслуговування) або роз-
ширення асортименту продукції (послуг). Принципова відмін-
ність інтеграції від диверсифікації зумовлена, по-перше, техноло-
гічною послідовністю виготовлення кінцевого продукту, по-
друге, товарно-грошовими відносин між бізнес-одиницями інтег-
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раційних об’єднань, що забезпечуються шляхом розроблення бюд-
жетів та управління витратами.

Становлення інтегрованих структур в аграрному бізнесі спри-
чинене низькою прибутковістю сільськогосподарського вироб-
ництва, потребами збільшення обсягів продукції для забезпечен-
ня потужностей переробної й харчової промисловості, посилен-
ням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках продо-
вольства Окремо функціонувальний суб’єкт господарювання ни-
ні зазнає труднощів у реалізації своїх конкурентних переваг (за
умови їх наявності), внаслідок нестачі засобів виробництва, у
процесі застосування лише конвенційних заходів. Це об’єктивно зму-
шує підприємства еволюціонувати до формату інтегрованого об’єд-
нання для виконання окремих виробничих функцій, підвищення
конкурентного статусу й посилення конкурентоспроможності.

Певний ступінь незалежності учасників інтегрованого утво-
рення дає змогу керівництву головного підприємства зосередити
увагу на формуванні стратегії розвитку об’єднання, доведенні за-
вдань виробництва, бюджетуванні, створенні центрів витрат і
центрів відповідальності, упровадженні новітніх технологій ви-
робництва, управління, маркетингу. Розв’язання поточних про-
блем учасників покладається на дочірні підприємства, керівницт-
ву яких делегуються повноваження у прийнятті тактичних і опе-
ративних рішень. У разі виникнення проблем в одного з учасни-
ків об’єднання прямими збитками опікується головна компанія.
Інші підприємства мають проміжне відношення до цього явища.
Проте здебільшого керівництво підприємств-учасників володіє
певним пакетом акцій в інтеграційному об’єднанні й зацікавлене
в ефективному господарюванні, а створення замкнутого циклу
виробництва, координованого управління технологічним ланцю-
гом виробництва й логістики зміцнює позиції конкурентоспро-
можності на ринку, підвищує рівень фінансової стійкості, сприяє
формуванню конкурентного статусу та іміджу компанії.

До відміченого типу інтегрованих об’єднань належить засно-
вана 2007 року й зареєстрована на Кіпрі (Нікосія) компанія
Ukrlandfarming Public Limited Company, яка нині має найбільший
в Україні (восьмий у світі) земельний банк, що становить 653 тис.
га, і є другим за обсягом оператором на ринку цукру. До її складу
активами входить виробник яєць Avangardco Investments Public
Limited (Кіпр) з одним із найпотужніших у Європі заводів з пере-
роблення яєць ТОВ «Імперово Фудз», оператор логістики й еле-
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ваторних потужностей ПАТ «Компанія «Райз» із земельним бан-
ком 180 тис. га, виробник зерна та цукру «Дакор Агро Холдинг»
(Кіпр) із земельним банком 106 тис. га, створений шляхом злиття
«Ленд Вест компанії» та «Західної компанії «Дакор».

У 2013 році в структурі Ukrlandfarming PLC знаходилося 111
горизонтальних сховищ зерна, 6 насіннєвих заводів, 19 птахофаб-
рик, 9 ферм з вирощування курей-несучок, 3 репродуктори, 3 се-
лекційних господарства, 125 ферм, у т. ч. 8 зі статусом племінних
центрів, а 2 — відгодівельні комплекси, 6 комбікормових заводів,
3 склади тривалого зберігання яйця, завод з виробництва яєчних
продуктів «Імперово Фудз», 6 цукрових заводів, 19 м’ясо-комбі-
натів і 2 заводи з виробництва шкіри.

Діяльність Ukrlandfarming PLC базується на вирощуванні зер-
нових культур, виробництві яєць, яєчних продуктів, цукру, ви-
рощуванні великої рогатої худоби, виробництві молока й м’яса,
дистрибуції. Ресурсна база українських чорноземів, екологічна
політика застосування інноваційних технологій аграрного вироб-
ництва, сертифікація на відповідність вимогам міжнародного
стандарту якості й безпеки ISO 22000:2005, значні виробничі й
складські можливості, потужна дистрибуція й логістика для ін-
фраструктурної підтримки діяльності дають можливість макси-
мально розкрити аграрний потенціал і забезпечити майбутнє еко-
номічне зростання.

Підрозділ дистрибуції компанії реалізує власним підприємст-
вам і зовнішнім суб’єктам господарювання сільськогосподарську
техніку й запасні частини, насіння, засоби захисту рослин, доб-
рива й інші товари. Окрім безпосередньо продажів підрозділ на-
дає післяпродажні консультаційні й сервісні послуги, у т. ч. тех-
нічне обслуговування й допомогу у сфері технологічної експер-
тизи по групах товарів, що продаються. Мережа дистрибуції вклю-
чає 25 стратегічно розташованих осередків, 53 складські бази,
значна частина яких має всю необхідну внутрішню інфраструк-
туру, в т. ч. під’їзні залізничні шляхи, сполучені з державними
залізницями, 5 митно-ліцензійних складів, 5 сервісних центрів.

В структуру центрів дистрибуції входять офісні будівлі, при-
міщення для зберігання продукції, у т. ч. сертифіковані склади
для засобів захисту рослин, демонстраційні платформи й майсте-
рні для обслуговування і ремонту техніки, навчальні приміщення
для проведення семінарів. Кожна команда центру об’єднує мене-
джерів по продажах, менеджерів по транспортній і складській ло-



Формування ринкової економіки. 2015. № 33

345

гістиці, інженерів та інший персонал. Частиною мережі є елева-
тори і горизонтальні сховища, розташовані у різних регіонах. Пе-
ревезення товарів здійснюються власним парком вантажних ав-
томобілів, що налічує 500 одиниць техніки.

Синергетичний ефект від об’єднання компаній і забезпечення
внутрішніх інтеграційних зв’язків між ними (рис. 1) становить за
показником EBITDA понад 50 млн дол. США на рік.

Ukrlandfarming Public Limited Company

Напрями діяльності

Виробництво яєць

Вирощування зернових культур

Вирощування цукрового буряку і
виробництво цукру

Вирощування великої рогатої
худоби і виробництво м’яса

Avangardco IPL –
19 птахофабрик,
3 репродуктори,

10 зон по
дорощуванню
молодняку,

6 комбікормових
заводів,

3 склади тривалого
зберігання яйця,

завод з виробництва
яєчних продуктів
“Імперово Фудз”

Виробництво м’яса на власних м’ясокомбінатах

Постачання молока на Danone, Bel, Almira Group

ПАТ “Компанія “Райз” – дистрибуція сільськогосподарської
техніки, добрив і засобів захисту рослин, цукровий завод,

елеватор, господарства на 6 тис. голів великої рогатої худоби і 4
тис. голів свиней

“Дакор Агро Холдинг” об’єднує 30 сільськогосподарських підприємств,
автотранспортне підприємство, чотири діючі цукрові заводи, елеватор,

завод по виробництву альтернативного палива, автотранспортне
підприємство та інші підрозділи з відповідним парком сучасної техніки,

власними потужностями по зберіганню та системою логістики

Виробництво цукру на власних цукрових заводах

Зберігання і перероблення зерна

Виробництво яєчних продуктів

Рис. 1. Узагальнена схема інтеграції основних видів виробництва
і перероблення сільськогосподарської продукції

в компанії Ukrlandfarming PLC
Формування економічних зв’язків між суб’єктами господарю-

вання компанії на засадах агропромислової інтеграції спрямовує
на тривалу взаємовигідну співпрацю, розвиток і вдосконалення
напрямків бізнесу, налагодження інфраструктури, упровадження
інноваційних технологій, програм безперервного навчання пер-
соналу та підтримування професіоналізму працівників. Інтеграція
розширює можливості диверсифікації виробництва (асортименту
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продукції), логістики матеріальних, фінансових та інформаційних
потоків, зменшення трансакційних і транспортних витрат внаслі-
док спільного використання сировинної бази, раціонального за-
вантаження виробничих потужностей, скорочення втрат продук-
ції в результаті зменшення часу між стадіями проходження
сировини і готової продукції, розширення сфери використання
сільськогосподарської праці (табл. 1).

Таблиця 1
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ

В АГРОПРОМИСЛОВІЙ КОМПАНІЇ UKRLANDFARMING PLC*

Види діяльності й обсяги
виробництва в Україні

Інтеграційні зв’язки в ком-
панії

Інтеграційні зв’язки за
межами компанії

вирощування зернових,
4,2 %;
виробництво комбікормів

ПАТ «Компанія «Райз»; «Да-
кор Агро Холдинг»; «Avan-
gardco IPL»; 6 комбікормо-
вих заводів

послуги зі зберігання
зерна; постачання зерна,
комбікормів, насіння

вирощування птиці, пого-
лів’я 27,5 млн голів, курей-
несучок — 22,8 млн голів;
виробництво яєць, 33 % і
57 % промислового вироб-
ництва;
виробництво сухих яєчних
продуктів, 88 %

«Avangardco IPL»;
ООО «Імперово Фудз»;
19 птахофабрик, 3 репроду-
ктори II порядку, 9 зон із
дорощування молодняку; 3
склади довготривалого збері-
гання яйця

«Волиньхолдинг»
(ТМ «Торчин»);
торгова мережа;
експорт в ЄС

вирощування цукрового
буряку;
виробництво цукру, 10,3 %

«Дакор Агро Холдинг»
6 цукрових заводів

постачальники сирови-
ни на цукрові заводи;
торгова мережа; екс-
порт

вирощування великої рога-
тої худоби (66,3 тис. голів, у
т. ч. 23,2 тис. дійних корів);
виробництво м’яса, 18,9
тис. т (15,7 %) яловичини;
93,2 тис. т сирого молока;
вирощування свиней (6
тис. голів); 24 % загально-
го виробництва шкіри

125 ферм, в т.ч.
3 племзаводи,
8 племінних центрів,
2 відгодівельних комплек-
си;
19 м’ясокомбінатів;
2 заводи з виробництва
шкіри

постачальники сирови-
ни на м’ясокомбінати;
постачання сирого мо-
лока на 24 заводи з пе-
рероблення молока, що
належать Danone, Bell і
Almira Group

Дистрибуція, логістика,
трейдингова діяльність

«Avangardco IPL» ПАТ
«Компанія «Райз»; «Дакор
Агро Холдинг»

продаж засобів захисту
рослин, міндобрив, с-г.
техніки, запчастин;
транспортно-логістичні
послуги, технічний сер-
віс, послуги зі зберігання
й перероблення зерна

* Автор сформував за даними джерела [7].
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Значною мірою інтеграція забезпечує розв’язання різноплано-
вих і багаторівневих завдань організації й функціонування аграр-
ного ринку, насамперед його раціональної побудови на основі
нормалізації пропорцій обміну між сферами виробництва.
Висновки. Інтеграція як економічна категорія охоплює широ-

кий діапазон різноманітних явищ і процесів зближення, узго-
дження діяльності й об’єднання підприємств і організацій з ме-
тою пристосування до мінливого економічного середовища,
підвищення результатів господарювання. Поглиблення техноло-
гічних, економічних, організаційних та інших зв’язків між сіль-
ськогосподарськими і промисловими підприємствами та розви-
ток агропромислових формувань, які забезпечують раціональне й
високоефективне використання ресурсного потенціалу з посту-
повим трансформуванням його у виробничий потенціал на основі
агропромислової інтеграції, набуває вирішального значення у по-
будові нового, структурно завершеного продовольчого підкомп-
лексу за агробізнесовою схемою.

Створення сучасних інтеграційних аграрних формувань від-
бувається в контексті розробленого механізму об’єднання учас-
ників агропромислового виробництва в єдину господарську стру-
ктуру в результаті існування виробничих зв’язків та поєднання
технологічних процесів. Об’єднавчі процеси в аграрній сфері ха-
рактеризуються поширенням процесів злиття та поглинання ком-
паній за різними схемами, проявляються в різних видах та орга-
нізаційно-правових формах і викликають багато суперечностей
щодо розуміння причин виникнення, сутності, механізму реалі-
зації і наслідків цих тенденцій, а тому залишаються предметом
гострих дискусій у наукових, урядових і бізнесових колах.

Агропромислова інтеграція, що супроводжується концентра-
цією капіталу об’єднання, забезпечує встановлення стабільних
виробничо-господарських зв’язків між підприємствами техноло-
гічного ланцюга, зниження витрат на одиницю продукції за раху-
нок збільшення масштабів виробництва, підвищення конкуренто-
спроможності продукції, створенням умов для диверсифікації
виробництва і можливості маневрування ресурсами, зростання
проміжного попиту, підвищення ефективності керованості, спо-
лучення, узгодження й кооперації господарської діяльності.

Виробничий напрям інтегрованих структур, які продукують
свою діяльність на теренах України, значною мірою формується
на основі спеціалізації материнської компанії або основного виду
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її бізнесу, запровадження монокультурного ведення господарства
з порушенням структури посівних площ. Інтеграція у великома-
сштабному аграрному бізнесі може деформувати ринкове сере-
довище, звузити можливості й свободу діяльності суб’єктів гос-
подарювання, обмежити вибір напрямів і місць купівлі чи збуту
продукції та вільну конкуренцію між економічними суб’єктами.
Очевидно, держава має контролювати інтеграційні процеси, не
допускати можливості створення і панування монопольних та
олігопольних об’єднань в аграрній сфері. Проте цей аспект про-
блеми потребує окремого дослідження.
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MODERN TRENDS IN OUTSOURCING
IN LARGE AGRO INDUSTRIAL UNITS

АНОТАЦІЯ. У статті описано сучасні тенденції розвитку аутсорсингу у
великотоварних агропромислових формуваннях як елемента управ-
лінського рішення щодо оптимізації операційних витрат з виробництва,
переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: великотоварні агропромислові формування,
агрохолдинг, аутсорсинг, аутсорцер, бізнес-процес, субконтрак-
тінг, переваги та недоліки, ризики та можливості, економічне об-
ґрунтування аутсорсингу.
ANNOTATION. The article presents modern trends of outsourcing in
large agro industrial units as part of management solutions for
optimizing operational costs of production, processing and marketing
of agricultural products.
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outsourcing, outsortser, business process, subcontracting, advantages
and disadvantages, risks and opportunities, economic justification of
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