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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток аграрних підприємств корпоративного

типу, суттєве нарощування обсягів виробництва про�
дукції сільського господарства, причому пере�
важно за рахунок інтенсивних чинників, є
стратегічним завданням для сучасної України.
Світова продовольча криза при одночасній на�
явності значного невикористаного потенціалу
розвитку аграрного виробництва в Україні да�
ють для нашої країни шанси за достатньо ко�
роткий період суттєво посилити свої позиції
на світових ринках агропродовольчої про�
дукції та забезпечити високі темпи внутрішнь�
ого економічного зростання. Значна роль у цих
процесах має відводитися існуючим і потенц�
ійним корпоративним підприємствам аграрної
сфери національної економіки. Саме тому дос�
лідження проблем, які стримують розвиток
корпоративних відносин у сфері виробництва
сільськогосподарської продукції є важливим
теоретичним і практичним завданням на сучас�
ному етапі.
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У статті виявлено основні тенденції й проблеми функціонування великих аграрних підприємств УкJ

раїни. Визначено провідну роль рослинницької продукції у структурі виробництва. Вказано, що за рахуJ

нок впровадження інновацій та всебічної модернізації діяльності великим агроформуванням вдалося

досягти високих показників ефективності та провідних позицій на вітчизняному й світовому аграрних

ринках. Проте високі показники виробничої ефективності та ринкової конкурентоспроможності супроJ

воджуються виснаженням природних ресурсів, депресивністю сільських територій, масовим безробітJ

тям та зубожінням сільського населення. Тому обгрунтовано, що зростання ефективності функціонуванJ

ня великих аграрних підприємств супроводжувалося зростанням їх соціальної відповідальності перед

суспільством.

The article reveals the main tendencies and problems of functioning of large agrarian enterprises of Ukraine.

The leading role of plant production in the structure of production is determined. It is indicated that due to the

introduction of innovations and comprehensive modernization of activity by large agroforming, it was possible

to achieve high indicators of efficiency and leading positions in domestic and world agrarian markets. However,

high indicators of production efficiency and market competitiveness are accompanied by depletion of natural

resources, depressed rural areas, mass unemployment and impoverishment of the rural population. Therefore, it

is substantiated that the growth of the efficiency of the operation of large agrarian enterprises was accompanied

by an increase in their social responsibility to society.
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Ще одним методом оцінки корпоративного розвит�
ку галузі є побудова рейтингу аграрних компаній за об�
сягами виробництва на базі існуючої методики розра�

Рік 

Всього Продукція 
рослинництва 

Продукція 
тваринництва 

млрд 
грн 

с.-г. 
підприємства, 

% 

млрд 
грн 

с.-г. 
підприємства, 

% 

млрд 
грн 

с.-г. 
підприємства, 

% 
2000 151,0 38,4 92,8 49,3 58,2 21,0
2005 179,6 40,5 114,5 48,6 65,1 26,2
2010 184,1 42,8 116,6 50,7 67,5 29,2 
2015 172,1 43,2 106,0 50,1 66,2 32,3
2010 201,6 50,3 136,3 58,0 65,3 34,4
2011 197,9 48,6 129,9 54,9 68,0 36,7 
2012 194,9 48,3 124,6 53,6 70,3 38,8
2013 233,7 51,8 162,4 56,7 71,3 40,6
2014 223,3 50,7 149,2 55,0 74,0 41,8
2015 252,8 54,0 175,9 58,6 76,9 43,5

Таблиця 1. Обсяги та динаміка виробництва валової
сільськогосподарської продукції в Україні

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної служби
статистики України, 2016 р.
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хунку валової сільськогосподарської продукції за да�
ними Державної служби статистики України. Викорис�
тання цієї методики дає можливість не лише побудува�
ти агрегований рейтинг агрохолдингів, але й дозволяє
оцінити загальний результат роботи агарних компаній
в цілому по сільському господарству.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями підвищення економічної ефективності
виробництва сільськогосподарської продукції у вели�
ких аграрних підприємствах, використання ресурсів та
соціальної відповідальності займається велика гру�
па науковців зокрема: В.Г. Андрійчук, О.А. Бугуцький,
М.А. Голик, М.М. Ігнатенко, М.І. Кісіль, Ю.О. Лупен�
ко, Л.О. Мармуль, В.Я. Месель�Веселяк, І.А.Романюк,
Н.В. Рунчева, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак та ін. Проте
проблеми оцінки ефективності виробництва продукції
рослинного походження та її конкурентоспромож�
ності, її чинників, наслідків і перспектив потребує по�
дальших розробок.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є здійснення оцінки ефективності та

конкурентоспроможності виробництва рослинниць�
кої продукції великими аграрними підприємствами, їх
чинників, наслідків і перспектив підвищення на заса�
дах ресурсозбереження та соціальної відповідаль�
ності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Згідно з офіційними даними, обсяг валової продукції

сільського господарства в Україні в 2015 р. склав 252,8 млрд
грн, у тому числі продукція рослинництва дорівнювала
175,9 млрд грн, продукція тваринництва — 76,9 млрд грн
(табл. 1). У 2014 р. великі аграрні компанії виробили п'я�
ту частину всієї аграрної продукції країни — 20,7% або
46,3 млрд грн.

Як показують дані таблиці 1, структурні зрушен�
ня у виробництві продукції в сільському госпо�
дарстві мають негативні тенденції до зниження ча�
стки тваринництва. Якщо у 2000 р. вона становила
38,5% в усьому обсязі, то у 2015 р. — лише 30,4%.
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Рис. 1. Структура виробництва валової продукції сільського господарства України, 2015 р.

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України, 2016 р.
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Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України, 2016 р.

Рис. 2. Виробництво й урожайність пшениці в Україні, 2015 р.
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Проте у в аграрних питома вага продукції тварин�
ництва за цей же період зросла з 21,0% до 43,5% або
більше, ніж у 2,0 разів проти 1,2 разів зростання ча�
стки продукції рослинництва. Традиційно для краї�
ни спостерігається значна участь особистих госпо�
дарств населення у виробництві сільськогоспо�
дарської продукції, особливо тваринницької (рис.
1). Великі корпоративні формування зосереджені,
переважно, на виробництві зернових і технічних
культур [2, с. 12]. Структуру виробництва валової
продукції сільського господарства у 2015 р. наве�
дено на рисунку 1.

Оцінка діяльності сільськогосподарських підпри�
ємств та агрохолдингів в галузі рослинництва за ви�
дами продукції дозволяє зробити важливі висновки
щодо ефективності їх спеціалізації [3, с. 167]. Так,
пшеницю можна назвати однією з найбільш стабіль�
них, ефективних та конкурентоспроможних культур
сільського господарства країни в ринковому плані.
Падіння закупівельних цін на початку 2014/15 мар�
кетингового року (МР), в середньому, на 18,5% (або
340 грн/т) на пшеницю 3 класу EXW і на 19,5% (або
336,7 грн/т) на фуражну пшеницю щодо аналогічно�
го періоду 2013/14 МР виявилося найменшим серед
основних зернових культур, хоча й було досить знач�
ним.

У 2015 р. посівні площі пшениці як основної зерно�
вої культури в агрохолдингах залишились майже на рівні
2014 р. — 2,21 проти 2,22 млн га. Валове виробництво
значно зросло і становило 5,0 млн т або +17% до 2014 р.
Це дорівнювало 22,4% від загального виробництва в Ук�

раїні. Середня урожайність пшениці в холдингах стано�
вила 41,8 ц/га. Порівняно з 2014 р., урожайність
збільшилася на 18,1% (рис. 2).

Отже, як показують дані рисунка 2, за рахунок мо�
дернізації й концентрації виробництва агрокорпора�
ціям або агрохолдингам вдалося значно підвищити
його ефективність і наростити обсяги порівняно з
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Рис. 3. Обсяги виробництва пшениці у великих аграрних корпоративних підприємствах України у 2015 р., тис. т
Джерело: [5].

Підприємство 2014 2015
1. ПАТ «Райз-Максимко» 1,63 1,08
2. Структурні підрозділи «Ілліч-Агро Донбас»  0,98 0,82
3. ТОВ «Продовольча компанія» 0,55 0,96
4. ТОВ «Нібулон» 0,73 0,59
5. ПАТ «Зернопродукт МХП» 0,92 0,55
6. ТОВ «Трайгон фармінг Харків» 0,40 0,39
7. ПАТ «Продовольча компанія Поділля» 0,54 0,36
8. ПАТ Науково-виробнича фірма «Урожай»  0,44 0,35 
9. ПАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма 
«Агротон» 

0,66 0,33

10. ТОВ «Бета-Агро-Інвест» 0,21 0,32
11. ТОВ Агрофірма «Добробут» 0,12 0,28
12. ПСП «Агрофірма «Світанок»  1,35 0,77 
13. ТОВ «Південьтранзитсервіс-Агропродукт»  0,01 0,26
14. ТОВ «Агрофірма ім. Довженка» 0,22 0,24
15. ТОВ «Агрофірма Корсунь» 0,46 0,32
Всього 15 агроформувань 9,2 7,6

Таблиця 2. Питома вага аграрних корпоративних
підприємств у виробництві пшениці в Україні,

2014—2015 рр., %

Джерело: [5].

Підприємство 2014 2015
1. ПАТ «ДПЗКУ» 14,3 11,1
2. ТОВ «Кернел-трейд» 7,5 10,6
3. ТОВ «Луї дрейфус комодітіз Україна 
ЛТД» 

6,4 9,5

4. ТОВ СП «Нібулон» 11,4 9,4
5. ТОВ АТ «Каргілл» 3,5 7,3
6. ТОВ «Альфред С. Топфер 
Інтернешенал» 

9,8 4,3

7. ПІІ «Сєрна» 4,6 3,7
8. ДП ІІ «Сантрейд» 1,5 3,3
9. ТОВ «Гранум інвест» - 2,7
10. ТОВ «Агротрейд експорт» 1,9 2,0
Всього  60,9 63,9

Таблиця 3. Частка агрокорпорацій у структурі експорту пшениці з України,
2014—2015 рр., %

Джерело: [5].
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іншими формами господарювання — господарствами
населення та фермерськими господарствами. Концен�
трацію зерновиробництва характеризують його по�
казники у 15 найбільших агрокорпораціях. У 2015 р.
вони зібрали 3,1 млн т пшениці або 62,0% від загаль�
ного виробництва агрохолдингами (рис. 3). Найбіль�
шим зерновиробником став агрохолдинг "UkrLand�
Farming".

Найбільші 15 агрокорпорацій країни, включаючи їх
філії, у 2015 р. забезпечили виробництво пшениці в об�
сязі 1,1 млн т або 7,6 % від загального виробництва в
аграрних підприємствах (табл. 2). При цьому, як пока�
зує аналіз даних таблиць 2 і 3, виробники та експортери

пшениці як основної зернової культури не
збігаються у рейтингах.

При цьому лише 6 із 15 агрокорпорацій
або 40,0% у 2015 р. за рахунок науково об�
грунтованих технологій зберегли і навіть
збільшили свою частку в загальних обсягах
виробництва. Решта 9 агрокорпорацій знач�
но знизили свої рейтинги на зерновому рин�
ку. Частка основних 10 експортерів у загаль�
ному експорті пшениці в 2015 р. склала 63,9%
та значно, майже на порядок, перевищила
концентрацію виробництва (табл. 3).

За аналізований період виробництво
іншої важливої зернової культури — куку�
рудзи збільшувалося, переважно, за рахунок
розширення посівних площ: з 1,28 млн га у
2000 р. до 4,93 млн га або у 3,9 разів під уро�
жай 2015 р. Це було викликано кліматични�
ми змінами, що призвело до зсуву кукуруд�
зяного поясу на північ країни з більш воло�
гоємними грунтами [6, с. 89]. 10 найбільших
аграрних корпоративних підприємств країни
по валовому збору кукурудзи в 2015 р. наве�
дено на рисунку 4. Із значним відривом серед

них лідирує компанія UkrLandFarming, яка виробила 2,7
млн т кукурудзи (з метою збереження масштабу на гра�
фіку не відображено).

На найбільші десять аграрних підприємств — екс�
портерів кукурудзи припадає майже 60,0% експорту
цієї культури (рис. 5). Виявлено, що лідери постачань
впродовж вересня 2014 р. — лютого 2015 р. встигли
кілька разів помінятися. Так, у листопаді з концент�
рацією у 28,0% сукупних обсягів лідером був агрохол�
динг "Нібулон". Друге місце з 11,0% займав "Кернел",
а третє місце ділили "Луї Дрейфус", "Райз" і "Каргілл"
з 5,0% у кожної компанії. Але вже за станом на лю�
тий пропорції у структурі експорту дещо видозміни�
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Рис. 4. Концентрація виробництва кукурудзи у великих аграрних корпоративних підприємствах
України у 2015 р., тис. т

Джерело: [5].
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Рис. 5. Обсяги та структура експорту кукурудзи з України у 2015 р.,
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Джерело: [5].
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лися. Лідерство з 10,5% залишив за собою "Нібулон",
розділивши першість з Державною продовольчо�зер�
новою корпорацією України (ДПЗКУ). Решта учас�
ників залишила за собою колишні місця, зберігши
провідні позиції корпоративного сектору загалом.

Як показує рисунок 5, концентрація виробництва та
експорту кукурудзи є дуже значною відносно галузі, але
на рівні окремих агрокорпорацій на рівні 0,3—1,5 % може
бути допустимою. Це означає також, що у структурі рин�
ку можуть бути присутні нові учасники, зменшуючи, тим
самим, загрози його надмірної монополізації.

Культурою спеціалізації у великих аграрних
підприємствах країни є соняшник. У 2015 р. під по�
сіви соняшнику ними було відведено 787 тис. га. Ва�
ловий збір склав 1,4 млн т або 16,6% урожаю в країні
при середній врожайності 18,1 ц/га. Порівняно з 2010
р., врожайність соняшнику в агрохолдингах знизила�
ся на 9,4%. У незалежних сільськогосподарських
підприємствах врожайність знизилася на 8,6%, склав�
ши 17,2 ц/га (рис. 6).

Падіння показників продуктивності культури та
ефективності в корпоративних підприємствах та га�
лузі технічних загалом пояснюється постійним по�
рушенням сівозмін у напрямі зменшення періоду їх
тривалості, що не допустимо при високій енергоє�
мності соняшника як сільськогосподарської техні�
чної культури [7, с. 178]. Як наслідок, відбувається
виснаження грунтів, зменшення їх природної родю�
чості та зменшення продуктивності рослин. Проте
постійний ринковий попит при слабкому державно�
му контролі та регулюванні призводить до ігнору�
вання вимог соціальної відповідальності агрокор�
порацій перед теперішнім й майбутніми покоління�
ми.

Таким чином, великі аграрні підприємства в Україні
показують приклади високої економічної ефективності
виробництва рослинницької продукції. Особливо це
стосується культур зернової групи та соняшнику. Ра�
зом з тим, ефективним є виробництво сої і рапсу, плодів
і ягід, меду [8, с. 274]. Однак, маючи високі показники
ефективності та прибутковості виробництва, великі аг�
роформування корпоративного типу недостатньо
коштів вкладають у розвиток сільських територій,
інфраструктури загального користування, вирішення
соціальних проблем зайнятості сільського населення,
відтворення природних ресурсів [9, с. 228]. Це вимагає
вирішення питань їх соціальної відповідальності перед
суспільством.

ВИСНОВКИ
Необхідно зазначити, що великі розміри земле�

користування та провідні позиції великих аграрних
корпоративних підприємств у сфері концентрації
ресурсів, модернізації діяльності та значних обсягів
виробленої рослинної сільськогосподарської про�
дукції, наявність великого внутрішнього аграрного
ринку та вихід на європейський і світові аграрні рин�
ки привели до стійкого, ефективного й конкурен�
то спром ожног о роз вит ку ве ликих а гра рних
підприємств країни. Проте показники рентабель�
ності, зберігаючи високі значення, мають значні ко�
ливання у часі.

Так, рентабельність виробництва продукції рос�
линництва у 2015 р. становила 11,3% проти 22,3% у
2014 р., тобто різниця становила майже 2,2 разів. Це
пояснюється впливом чинників невизначеності та ри�
зиків, що погано регулюються (погодні умови, рин�
кова кон'юнктура, геополітичні кризи та ін.). Це ви�
магає подальшого удосконалення структури та
підвищення ефективності виробництва на основі по�
дальшого впровадження інновацій та залучення не�
обхідних інвестицій, у т.ч. з метою всебічної охоро�
ни та відтворення природного агроресурсного по�
тенціалу.
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