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Мета та завдання дослідження

Мета - розвинути засади корпоратизації аграрного сектора та її
інституціонального забезпечення, визначити специфіку, форми і
результативність взаємодії агрокорпорацій та інших суб’єктів економічних
відносин.

Завдання і структура дослідження:
• Розвинути наукові засади корпоратизації аграрного сектора економіки

1. Наукові засади корпоратизації аграрного сектора економіки

2. Інституціональні засади розвитку різних типів сільськогосподарських корпорацій, їх 

особливості й ефективність функціонування

3. Інфраструктурні корпорації з обслуговування агровиробництва

• Виявити напрями і механізми державно-корпоративної взаємодії в аграрному

секторі

4. Державно-корпоративні відносини в аграрному секторі: форми, механізми, результативність

5. Державно-приватне партнерство у гідромеліоративній галузі

• Охарактеризувати передумови й механізми ефективної взаємодії корпорацій та

малого бізнесу в аграрному секторі

6. Корпорації та малий бізнес в аграрному секторі: передумови та механізми ефективної

взаємодії



Сутність та характеристики аграрної 

корпоратизації
• Аграрна корпорація – галузева господарююча структура, наділена певними суспільними 

функціями, капітал якої утворений дольовою участю кількох юридичних та/або фізичних 

осіб.

• Корпоратизація аграрного сектора – процес розвитку там корпоративних відносин, які 

прийнято характеризувати як певні дії (поведінку, волевиявлення) їх учасників. 

• Аграрний корпоративний сектор – сільгосппідприємства (крім унітарних і фермерських 

господарств), їх об’єднання та кооперативи. 

• Дослідження агрокорпорації необхідно здійснювати як на системному, так і на 

міждисциплінарному рівнях (як економічного і соціального об’єкта). 

Основні характеристики сучасного етапу процесу корпоратизації:

• посилення інтеграційних тенденцій; 

• вищий порівняно з некорпоративним сегментом рівень забезпеченості виробничими 

ресурсами; 

• зростання частки агрокорпорацій у виробництві сільськогосподарської (й особливо –

рослинницької) продукції; 

• переважання агрокорпорацій в агропродовольчому експорті; 

• вищий відносно середнього по національному господарству рівень рентабельності 

виробництва; 

• суттєва диференціація фінансового забезпечення різних груп агрокорпорацій; 

• домінування холдингових структур; 

• посилення прагнення великих сільгосппідприємств до підвищення ефективності виробничої 

діяльності;

• зростання присутності іноземного капіталу.



Основні показники розвитку аграрного 

корпоративного сектора України

Аграрний корпоративний сектор: 

• складається з приблизно 16 тис. підприємств (1/3 їх загального числа);

• акумулює близько 80% усіх сільгоспугідь, використовуваних аграрними 

підприємствами (понад 15 млн га);

• забезпечує зайнятість 90% найманих працівників галузі;

• забезпечує утримання понад половини поголів’я птиці і майже 

половини поголів’я свиней, які знаходяться у розпорядженні аграрних 

підприємств;

• має порівняно вищий рівень забезпеченості сільгосптехнікою;

• виробляє майже 50% усієї сільськогосподарської та 51% рослинницької 

продукції галузі (тваринницької – понад 45%).



Частка корпоративних підприємств у 

виробництві сільськогосподарських культур 

2010 2015 2016 2017 2018

Зернові і 

зернобобові

63,8 64,6 65,3 64,6 65,7

Буряк цукровий 83,7 86,5 88,4 88,2 88,4

Соняшник 67,4 66,0 66,7 67,3 66,3

Картопля 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4

Культури овочеві 9,3 10,8 10,9 11,6 11,7

Культури плодові та 

ягідні

14,3 15,9 13,7 12,6 16,3

(у відсотках до загального обсягу)



Частка корпоративних підприємств у 

виробництві продукції тваринництва

(у відсотках до загального обсягу)

2010 2015 2016 2017 2018

М'ясо (у 

забійній вазі) 52,8 60,7 61,7 61,5 62,6

Молоко 18,7 23,4 24,3 25,0 25,4

Яйця 59,6 57,8 52,8 53,3 54,5

Вовна 13,8 10,8 10,1 10,2 9,4

Мед 2,0 1,2 1,3 1,1 1,0



Основні фінансові аспекти функціонування 

аграрних корпорацій України

• порівняно високий рівень рентабельності діяльності1 й, відповідно, її 

висока інвестиційна привабливість (рівень рентабельності операційної 

діяльності підприємств аграрного корпоративного сектора у 2018 р. 

становив 18,5%, а економіки в цілому – 8,1%. Протягом 5 останніх років 

рентабельність агрокорпорацій сягнула 27,9%, тоді як економіки в 

цілому – 4,2%);

• зростання протягом 2014-2018 рр.  капітальних інвестицій у сільське 

господарство майже у 2,5 раза на тлі їх зростання в економіці в цілому 

в 1,9 раза2;

• основний фінансовий ресурс агропідприємств – їх власні кошти, які 

формують понад 87% загальних обсягів капітальних інвестицій;

• банківське кредитування – не набуло значного поширення для малих 

суб’єктів насамперед через об’єктивну  недоступність, а для великих –

через їх спроможність отримати набагато дешевше іноземне 

фінансування. 

1 Виняток – 2019-2020 рр.
2 У 2019 р.  відбувся спад, який продовжився й у 2020 р. (мінус 35% у І кв. порівняно з І кв. 2019 

р.).



10. Динаміка індексів капітальних інвестицій, 

% до попереднього року



Основні характеристики процесу фінансової 

взаємодії сільгосппідприємств з бюджетом

● Наявність безумовного позитивного впливу бюджетної 

підтримки на стабілізацію агровиробництва і його зростання у 

поточному столітті.

● Низький рівень1, нестабільність і непрозорість механізму 

розподілу бюджетної підтримки агровиробників, що обумовлює її 

неефективність з огляду на необхідність оптимізації структури 

виробництва та забезпечення його інноваційної модернізації. 

● Порівняно невисока частка податків, сплачених галуззю, у її 

випуску і ВВП (1,6 та 4,2% проти 6,5 та 16,2% по економіці в 

цілому), а також намагання з боку аграрних корпорацій ухилятися 

від оподаткування, отримувати неналежні бюджетні виплати, 

уникати повернення експортної валютної виручки. 

1 Бюджетним кодексом України до 2021 р. передбачено підтримку агровиробників на рівні 1% від 

випуску продукції галузі, тоді як фактично у 2018 р. ця цифра становила 0,3%.



Найбільші за обсягами земельних банків 

агрохолдинги України 

Агрохолдинги Юрисдикція Земельний банк, тис. га

2018 2019 2020

Кернел (Kernel Holding 

S.A.)

Люксембург 570 530 530

Укрлендфармінг

(Ukrlandfarming PLC)

Кіпр 550 500 500

Агроіндустріальний

холдинг МХП (MHP S.E.)

Кіпр 400 396 370

ГК «Агропросперіс» (AP

Group), засновник NCH

Capital

США 370 370 300

Агропромхолдинг

Астарта-Київ (Astarta

Holding N.V.)

Нідерланди 250 250 230



Типи поширених у світовій практиці 

агрокорпорацій

а) комерційні корпорації різних організаційно-правових форм, діяльність яких 

зорієнтована на інтереси інвестора (господарські товариства, агрохолдинги тощо);

б) некомерційні інкорпоровані й неінкорпоровані об’єднання сімейних ферм і 

фізичних осіб – землекористувачів різних організаційно–правових структур, мета 

яких – спільна діяльність для розширення інвестиційних можливостей і підвищення 

конкурентоспроможності об’єднаних учасників (S- корпорації, GAEC, EARL, 

кооперативи зі спільного ведення господарства або спільного використання угідь);

в) неприбуткові корпорації, діяльність яких зорієнтована не на власний 

прибуток, а на підвищення прибутків своїх членів, які одночасно є й клієнтами таких 

корпорацій (сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, товариства спільного 

інтересу SICA, асоціації фермерів зі спільного використання техніки й ін.).

Некомерційні (соціальні) виробничі сільськогосподарські корпорації – це 

структури колективного ведення господарства, що зберігають соціально-економічні 

функції індивідуальної сімейної ферми і найбільшою мірою відповідають специфіці 

сільського господарства та потребам розвитку сільських територій.



Основні етапи корпоратизації сільського 

господарства України

1-й (1991–1998 рр.) – етап стихійних процесів трансформації КСП: реорганізація 

колгоспів і радгоспів у КСП; розпаювання майна між членами КСП; передача 

державних земель у колективну власність КСП; розпаювання колективних земель 

між працюючими членами КСП і пенсіонерами; невдалі спроби подальшого 

реформування КСП за ініціативою самих власників паїв у корпоративні об’єднання 

для організації спільної сільгоспдіяльності; невдалі спроби акціонування КСП в 

окремих районах; відсутність методичних рекомендацій та юридичного і 

консультативного обслуговування процесів корпоратизації галузі на місцях.

2-й (1998–2005 рр.) – етап становлення нової організаційної структури у сільському 

господарстві України: прискорене розпаювання земель з оформленням акту на 

приватну власність на ділянку, одержану в натурі в рахунок паю, завершення 

розпаювання майна КСП; унормування нових організаційно-правових форм; 

розроблення і поширення методики реформування КСП у нові структури; 

роздрібнення корпоративних формувань до 2003 р. і злиття певної їх частини  

упродовж наступних 2 років; значне поширення сільськогосподарських виробничих 

кооперативів на початку етапу і різке їх зменшення (понад удвічі) у 2005 р.

3-й (2005 р. – донині) – етап холдингізації сільського господарства: формування в 

Україні сільськогосподарського устрою, адекватного латиноамериканським країнам, 

як наслідок відсутності політичних, юридичних та економічних умов для поширення 

західноєвропейського типу організації сільськогосподарського виробництва. 

.



Основні науково-практичні результати 

дослідження

Усього 133 публікації (75,22 д.а.), у т.ч.: 

1 наукова доповідь (4,4 д.а.), 

1 колективна монографія (12,8 д.а.), 

38 праць – в іноземних виданнях (25,19 д.а.).

У рамках наукових досліджень по темі 
підготовлено 30 наукових розробок для органів 
влади.

Отримано 7 позитивних відзивів про 
використання розробок у практичній роботі 
центральних органів влади країни.



ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ!


