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ВСТУП
Незважаючи на те, що в останні роки в Україні

вживається ряд заходів з покращення умов фун#
кціонування та розвитку агробізнесу, приймають#
ся відповідні нормативно#правові акти, програми
уряду тощо [7], ця сфера економіки поки що за#
лишається однією з найбільш вразливих та неза#
хищених. Особливо це стало відчутним в умовах
кризи і спаду виробництва, що охопили Україну
в кінці 2008 року. Ті фактори ризику, які і так при#
таманні агровиробникам, доповнюються змен#
шенням попиту на продукцію, зростанням цін на
енергоресурси тощо.

Досить невирішеним залишається формуван#
ня організаційно#економічного механізму розвит#
ку агробізнесу та забезпечення його сталого і зба#
лансованого розвитку.

Крім того, до числа проблем, які потребу#
ють нових підходів щодо їх вирішення, можна
віднести удосконалення механізму поєднання
державного регулювання агробізнесу та його
ринкового саморегулювання, формування но#
вого типу відносин агропромислової інтеграції
і створення на цій основі нових форм агро#
бізнесу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО�ЕКОНОМІЧНИЙ
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І
ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ

У статті розглянуто передумови формування ефективного механізму функціонування агробізне�
су. Визначене авторське трактування поняття агробізнесу. Сформовано складові компоненти орга�
нізаційно�економічного механізму функціонування і розвитку сучасного агробізнесу. Окреслено коло
факторів, що впливають на діяльність сільського господарства та АПК, а на їх основі виведено
фактори, що впливають на функціонування агробізнесу.

Pre�conditions of forming of effective mechanism of functioning of agribusiness are considered in the
article. Author interpretation of concept of agribusiness is certain. Component components are formed
organizationally economic to the mechanism of functioning and development of modern agribusiness.
Outlined circle of factors which influence on activity of agriculture and AІС, and on their basis factors
which influence on functioning of agribusiness are shown out.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Після того як термін "агробізнес" було введе#

но до категоріального економічного апарату, він
став практично основним об'єктом вивчення аг#
рарної економіки. Не дивлячись на велику кіль#
кість наукових праць вітчизняних авторів з цього
питання, в науковій літературі з даної проблема#
тики недостатньо висвітлені поняття комплексно#
го підходу до розгорнутого трактування сутності
агробізнесу, форм його функціонування тощо.
Досить невирішеним залишається формування
організаційно#економічного механізму розвитку
агробізнесу та забезпечення його сталого і зба#
лансованого розвитку.

Наше головне завдання — сформувати ор#
ганізаційно#економічний механізм функціонуван#
ня і розвитку сучасного агробізнесу. Супутніми
завданнями виступають: визначення передумов
розвитку агробізнесу; формування факторів, що
впливають на діяльність сільського господарства,
АПК та агробізнесу в цілому.

РЕЗУЛЬТАТИ
У процесі дослідження автором сутності понят#

тя "агробізнес" відбулося суттєве переосмислення
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як самого поняття, так і його ролі та зв'язку з різни#
ми економічними процесами (відтворення, суспіль#
ний поділ праці тощо) [1—6]. Узагальнення окре#
мих ознак аналізованого поняття, сформульваних
різними авторами, дало можливість сформувати
власну точку зору на дане поняття.

Агробізнес — це система взаємопов'язаних
суб'єктів у сфері економічної діяльності на основі
взаємовигідного ефективного співробітництва в га#
лузі ресурсопостачання, виробництва, збуту і розпо#
ділу сільськогосподарської продукції, що харакетри#
зується суспільним поділом праці й прискоренням
відтворювальних процесів у сільському господарстві.

Автор не дотримується думки, що агробізнес
та АПК — це тотожні поняття, тому дана ознака
у нашому визначенні не була врахована. На дум#
ку автора, агробізнес є набагато ширшим понят#
тям порівняно з АПК (оскільки поряд з іншими
елементами включає до свого складу АПК), тому
його не слід ототожнювати лише з сільськогос#
подарським виробництвом, яке відбувається за
присутності промислових підприємств та відсут#
ності інших ознак.

Отже, можна зробити висновок, що агро#
бізнес є відтворювальним комплексом галузей
і сфер економіки країни, а також різноманіт#

них установ, які функціону#
ють в єдності й забезпечують
виробництво, переробку і збут
продукції, що вироблена на
основі сільськогосподарської
сировини з метою отримання
прибутку.

Якщо зосередитися на пере#
думовах формування агробізне#
су як виду економічної діяль#
ності, то можна прослідкувати
його зародження, починаючи із
звичайного сільського госпо#
дарства, подальшого удоскона#
лення у вигляді підприємств аг#
ропромисловго комплексу і за#
кінчуючи сучасним сталим ор#
ганізаційно#економічним меха#
нізмом (рис. 1).

На даному рисунку фактич#
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Рис. 1. Організаційно�економічний механізм формування і функціонування агробізнесу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
  

  

 
 

  

’   
  

 

  
   

 
 

’  

   
  

 

  
 

Рис. 2. Передумови формування ефективного механізму
функціонування агробізнесу
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но показаний агробізнес у
такому його формулюванні,
яке подано автором вище.
Так, зі схеми видно, що це си#
стема взаємопов'язаних еле#
ментів у сфері економічної
діяльності, оскільки складові
частини поєднані за допомо#
гою матеріальних і грошових
потоків, містять такі суб'єк#
тів економіки, як інвестори,
власники, виробники, спо#
живачі, інфраструктуру.

Даний механізм також
відображає процеси ресур#
сопостачання (матеріальні,
грошові й трудові ресурси),
виробництва (продукція
сільського господарства,
АПК), збут і розполід аграр#
ної продукції.

Не залишається поза ува#
гою і суспільний поділ праці,
оскільки товаровиробників
на схемі декілька (сільсько#
господарські підприємства,
підприємства АПК, підприє#
мства збуту і розподілу).

Про наявність відтворю#
вальних процесів у агро#
бізнесі свідчить трансформа#
ція отриманого прибутку в
нові інвестиції та їх спряму#
вання по всім трьом основним
секторам системи (сільське
господарство, АПК, агробіз#
нес).

Таким чином, агробізнес
можна представити як на#
прям економічної діяль#
ності, що координує діяль#
ність сільського господар#
ства і  агропромислового
комплексу з виробництва й
розподілу сільськогоспо#
дарської продукції за допо#
могою відповідних ме#
ханізмів з метою отримання
прибутку. А передумови
розвитку агробізнесу можна
легко вивести з рис. 1 і звес#
ти до наступних (рис. 2).

Окрім зазначених переду#
мов, на ефективне функціо#
нування і розвиток агробізне#
су чинить вплив низка фак#
торів. Спробуємо виявити ос#
новні з них, а також досліди#
ти природу їх прояву.

Традиційно фактори, що
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Таблиця 2. Фактори, що впливають на діяльність АПК

Таблиця 1. Фактори, що впливають на діяльність сільського
господарства
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впливають на діяльність або процес, поділяють на
внутрішні й зовнішні. Дотримуючись цієї лінії, ви#
явимо спочатку ті фактори, що формуються все#
редині механізму агробізнесу. Для цього знову по#
вертаємось до рис. 1.

Як бачимо, функціонування агробізнесу бере
початок безпосередньо з сільського господарства,
до якого в процесі подальшого удосконалення
приєднуються інші суб'єкти агробізнесу. Якщо
розглядати фактори, що впливають на діяльність
сільського господарства, то їх можна звести до
наступних (табл. 1).

Описувати наведені вище фактори більш де#
тально немає потреби, оскільки вони є загально#
відомими, а їх позитивний чи негативний вплив на

сільське господарство ми
розшифрували в таблиці.

Рухаючись далі вправо по
рис. 1, зупиняємо свою увагу
на агропромисловому комп#
лексі, на діяльність якого теж
чинять вплив відповідні фак#
тори (табл. 2). До речі, бага#
то з них є спільними для сіль#
ського господарства і АПК.
Ці спільні фактори ми позна#
чили курсивом, щоб при фор#
муванні загальних факторів
розвитку агробізнесу уник#
нути повторів.

Формуючи фактори
даної групи, ми брали до ува#
ги лише ті, які стосуються
безпосередньо агропромис#
лового виробництва як інтер#
гаційного об'єднання з по#
дальшої переробки сільсько#
господарської сировини і
виробництва на її основі про#
мислової продукції, залиша#
ючи поза увагою фактори
впливу лише на сільське гос#
подарство (родючість зе#
мель, кліматичні умови, стан
с/г техніки тощо).

І, нарешті, коли АПК за
рахунок свого подальшого
розвитку, удосконалення і
доповнення новими суб'єкта#
ми, перетворюється в агро#
бізнес, отримуємо ще низку
додаткових факторів. Вони
разом з попередніми факто#
рами представлені в табл. 3.

Як бачимо, до групи по#
передніх факторів додалося
чимало таких, які притаманні
саме бізнесовому аспекту
ефективного ведення агро#
бізнесу: професіоналізм у

налагодженні ділових зв'язків, якість партнерсь#
ких (ділових) зв'язків, якість прийняття управлі#
нських рішень, імідж, суспільний поділ праці,
якість відтворювальних процесів. Це пояснюєть#
ся тим, що агробізнес містить у собі управлінсь#
кий аспект.

Поділяючи зазначені фактори на внутрішні і
зовнішні, скажемо, що з наведеного переліку до
внутрішніх ми віднесемо ті фактори, які форму#
ються всередині самих організаційних форм його
ведення, тобто пов'язані з веденням сільського
господарства, агропромислового виробництва та
системою управління агробізнесом. До зовнішніх
належать всі інші фактори, зокрема політичні, за#
гальноекономічні, демографічні, інфляційні, ва#

Таблиця 3. Фактори, що впливають на діяльність агробізнесу
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лютні, екологічні, збутові, ко#
н'юнктурні, конкурентні тощо.

Якщо аналізувати суб'єкти
агробізнесу, то їх взаємодію
можна представити у вигляді
схеми, поданої на рис. 3. На
схемі всі взаємозв'язки між да#
ними суб'єктами є загальнові#
домими, мають двосторонній
характер, тому в межах дано#
го дослідження ми не будемо
зупинятися на їх характерис#
тиці.

Досліджуючи сутність аг#
робізнесу на основі взаємозв'#
язків, наведених на рис. 3, ми
фактично розглядаємо аграр#
ну сферу економіки з позиції
міжгалузевих зв'язків та комп#
лексності на національному і
субнаціональному рівнях, крізь призму різнома#
нітної диверсифікованої та прибутково орієнто#
ваної діяльності.

Всі суб'єкти агробізнесу рівноцінні, взаємопо#
в'язані й підпорядковані одній загальній меті —
отриманню і максимізації прибутку. Участь у рин#
кових відносинах, задоволення потреб споживачів
у якісній аграрній продукції, отримання власної
вигоди — це той фундамент, що становить осно#
ву агробізнесу. Отже, агробізнес характеризуєть#
ся такими ознаками, як: ефективна діяльність сіль#
ськогосподарських і агропромислових підпри#
ємств; органічний зв'язок ви#
робництва, переробки і реалі#
зації продуктів аграрної сфе#
ри; ефективне доведення ви#
робленої продукції до спожи#
вача; орієнтація на мінімізацію
витрат і максимізацію прибут#
ку; досягнення рівноваги між
виробничими можливостями
агробізнесу та попитом спо#
живачів.

Наведених на рис. 3 суб'єк#
тів агробізнесу можна віднес#
ти до того чи іншого сектора
економіки, показавши у виг#
ляді блок#схеми макроеконо#
мічної моделі їх взаємозв'язок
(рис. 4).

Так, сектор ресурсозабез#
печення представлений під#
приємствами, які поставляють
виробникам всі необхідні ре#
сурси. Це підприємства пали#
во#енергетичного комплексу,
микробіологічної промисло#
вості, підприємствами з вироб#
ництва кормів і добрив, маши#
нобудування для сільського

господарства та АПК тощо. На рис. 4 видно, з яки#
ми секторами він безпосередньо взаємодіє в ході
ведення агробізнесу.

Сектор менеджменту включає до свого скла#
ду вище (генеральне) керівництво підприємствами
агробізнесу, персоналом, що централізовано
приймає управлінські рішення, які стосуються
функціонування системи агробізнесу в цілому,
формує стратегію подальшого розвитку агро#
бізнесу та супутні цілі подальшої діяльності. Взає#
модіє з секторами виробництва, переробки та
маркетингу (збуту) готової продукції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  
 

  

  

  

  

 
 

Рис. 3. Взаємозв'язок суб'єктів агробізнесу
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Рис. 4. Блок�схема макроекономічної моделі агробізнесу



ЕКОНОМІКА АПК

72

Сектор виробництва с/г продукції представ#
лений сільсько#господарськими підприємствами
різних видів, а сектор переробки — агропромис#
ловими підприємствами. Умови виробництва на
підприємствах агробізнесу являють собою склад#
ний виробничий процес: використовуються різні
типи обладнання, застосовуються різні техно#
логії виробництва продукції. У зв'язку з цим
організація виробництва і праці на підприєм#
ствах агробізнесу повинна бути раціональною,
тобто максимальною мірою враховувати досяг#
нення науки і техніки, передового досвіду вироб#
ництва, забезпечувати повне та ефективне вико#
ристання робочої сили та інших факторів вироб#
ництва з метою отримання кращих економічних
результатів на кожному етапі виробництва. Заз#
начені два сектори займають центральне місце у
всій макроекономічній моделі функціонування
агробізнесу.

Сектор маркетингу кінцевої продукції вклю#
чає в себе канали реалізації кінцевої продукції аг#
робізнесу: оптових і дрібнооптових посередників,
підприємства громадського харчування, продо#
вольчі магазини, виконання державних замов#
лень, а також будь#які інші канали реалізації. З
рис. 4 видно, що, крім реалізації внутрішнім спо#
живачам, даний сектор може направляти продук#
цію агробізнесу на експорт. У тому випадку, коли
товари практично не відрізняються від конкурен#
тних споживчими властивостями, як це на прак#
тиці складається по багатьом видам продукції аг#
робізнесу, підприємствам необхідно спробувати
знайти і запропонувати споживачам таку продук#
цію, яка вигідно виділялася б на фоні конкурент#
ної, що дасть додаткові конкурентні переваги і
зробить товар більш привабливим для споживачів,
а його торгову марку — відомою. Звідси витікає
значимість і необхідність роботи сектора марке#
тингу по просуванню товарів на ринок та пошуку
нових можливостей для цього. В сучасних умовах
розвитку ринку і конкуренції, яка посилюється не
тільки між окремими фірмами, але і між торгови#
ми марками, маркетинг стає чи не головною фун#
кцією підвищення ефективності діяльності і пози#
ціонується в центр всієї виробничо#господарсь#
кої діяльності підприємства. Маркетинг як скла#
дова механізму агробізнесу покликаний вирішу#
вати такі задачі, як: максимальне задоволення по#
треб населення в продукції агробізнесу; забезпе#
чення сталого функціонування і розвитку під#
приємств агробізнесу на основі стабільного при#
бутку; здійснення і розширення міжрегіонально#
го розподілу продукції на основі розширення
ринків збуту. Ці завдання будуть ефективно ви#
рішуватись лише за умови наявності у секторі мар#
кетингу необхідного впливу на всі інші підрозді#
ли механізму агробізнесу (керівництво, виробниц#
тво, переробка).

Сектор споживачів кінцевої продукції пред#
ставлений населенням та тими підприємствами,

для яких продукція агробізнесу може слугувати
сировиною для подальшої переробки (за винят#
ком безпосередньо підприємств АПК). Це, на#
приклад, підприємства легкої та хімічної промис#
ловості. Окрім споживання продукції внутрішнь#
ого ринку, в тому числі з сектору конкурентів, ко#
ристуються імпортом.

Державний сектор взаємодіє практично з усі#
ма секторами, що пов'язано з виконанням ним
функції державного регулювання економіки.

Сектор інфраструктури представлений всіми
необхідними інститутами ринкової інфраструкту#
ри, з якими агробізнес функціонує в результаті
своєї діяльності: лізингові компанії, банки, біржі,
інвестиційні компанії і фонди, підприємства агро#
техсервісу, страхові компанії та ін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі проведеного дослід#

ження автором у межах даного підрозділу зроб#
лено наступне: сформульоване поняття агробізне#
су, яке враховує всі необхідні ознаки його функ#
ціонування і розвитку; зосереджено увагу на фак#
торах розвитку агробізнесу в сучасних умовах;
окреслено суб'єктів функціонування агробізнесу;
сформовано макроекономічну модель функціону#
вання агробізнесу, представлену основними за#
цікавленими секторами економіки країни.
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