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Консолідація
 процес об’єднання суб’єктів аграрного 

виробництва у цілісну систему навколо 
єдиної мети та завдань задля зниження 
собівартості вирощування 
сільськогосподарської продукції. 



Класифікація типів 
консолідації

Типи 
платежів

Рівними 
частинами 

кожного 
учасника

Залежно від
пайової участі

Залежно
від обсягів 
замовлення



Класифікація видів 
консолідації

Типи 
платежів

Єдиним 
платежем

Частковими 
вкладами

За кредитною 
лінією



Функції та принципи
 Ціноутворююча. Відносини, що складаються між 

консолідованими сільськогосподарськими підприємствами та 
постачальниками сировини визначають ціну ресурсів та 
знижку окремому сільськогосподарському підприємству. 

 Рівновага. Консолідоване підприємство виступає ціновим 
важелем між сільськогосподарським підприємством та 
постачальником надання послуг з боку здійснення платежів 
та транспортування зменшує чи знижує ціну на ресурси. 

 Відшкодування. Відбувається розподіл продукції за умов 
часткового чи повного відшкодування витрат саме 
консолідованим підприємством. 

 Об’єднання. Підприємство на контрактних умовах протягом 
здійснення договору поєднує велику кількість підприємств 
різних форм власності, спеціалізації, розміру, а в деяких 
випадках різної сфери діяльності. 



Переваги
 оптова ціна за ресурс;
 участь вертикально інтегрованих 

підприємств різних галузей;
 предметом консолідації можуть виступати 

не лише матеріальні ресурси сільського 
господарства;

 сільськогосподарські підприємства мають 
можливість відстрочки платежів за 
матеріальні ресурси



Особливості 
консолідаційних операцій 

Ознаки на базі асоціації
на базі 

обслуговуючого 
кооперативу

Повнота надання 
послуг 

додаткове соціальне 
спрямування щодо надання 

послуг

сільськогосподарський 
напрям

Рівень доходів Одержання максимального 
прибутку

Неприбутковий 

Кількість надання 
операцій 

Необмежена кількість 
операцій: збут, постачання 
ресурсів, продукції, послуг

Обмежена кількість 
операцій: збут чи 

постачання

Участь в інтеграції Участь окремого виробника у 
здійсненні операцій за його 

бажанням

Постійне залучення 
виробників у здійсненні 

кожної операції



Особливості 
консолідаційних операцій

Ознаки на базі асоціації
на базі 

обслуговуючого 
кооперативу

Спеціалізація Працює із 
сільськогосподарськими та 

переробними підприємствами 
незалежно від їх спеціалізації

Має поглиблену 
спеціалізацію (зернові 

кооперативі, плодоовочеві, 
тощо)

Оплата за надання 
послуг

Оплата за щорічними внесками 
або відсотками за надану 

операцію

Оплата за пайовими 
внесками

Власність Асоційована власність, яка не 
належить жодному учаснику-

виробнику 

Власність виробників 

Кількість 
учасників

Може налічувати понад сотні 
підприємств учасників 

Декілька десятків 
підприємств 



 постійний телефонний та електронний зв’язок
 консультаційні послуги
 власний банк “Фарм бюро”
 страхування урожаю, життя та здоров’я сім’ї;
 взаємовідношення із постачальниками сировини 

та енергоресурсів;
 надання послуг по транспортуванню
 надання знижок в готелях інших районів, 

дисконтів у районних магазинах
 встановлення власної системи охорони
www.pfb.com 



Вплив консолідації замовлень 
палива та насіння 
на конкурентоспроможність соняшнику

Показники

Без 
врахування 
консолідаці

ї

При  консолідації
рівними 

частинами 
кожного 
учасника

залежно 
пайової 
участі

залежно 
від обсягів 
замовленн

я
Площа, га 300 300 300 300
Виробничі витрати, тис 
грн 564,7 491,3 492,5 491,8

витрати на насіння 50,4 42,8 44,1 43,4
витрати на паливо 241,4 175,6 175,6 175,6

Витрати на 1 га, грн 1882,2 1637,6 1641,8 1639,3
Витрати на 1 ц, грн 125,5 109,2 109,5 109,3
Прибуток на 1 га, грн 2528,6 2773,3 2769,1 2771,5
Прибуток на 1 ц, грн 177,4 194,6 194,3 194,5
Рентабельність, % 133,9 168,7 168,0 168,4


	Принципи консолідації сільськогосподарських підприємств
	Консолідація
	Класифікація типів консолідації
	Класифікація видів консолідації
	Функції та принципи
	Переваги
	Особливості консолідаційних операцій 
	Особливості консолідаційних операцій
	Слайд номер 9
	Вплив консолідації замовлень �палива та насіння �на конкурентоспроможність соняшнику 

