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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Під впливом сучасних євроінтеграційних
процесів та стратегій реформування України
створюються нові засади розвитку національ'
ної економіки. Агропромисловий комплекс у
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AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE: STRUCTURE AND BASIC CONCEPTS

У статті автором досліджено сучасні існуючі наукові підходи вітчизняних науковців щодо теоретичних полоM
жень агропромислового комплексу України. У відповідності до чинного українського законодавства наведено виM
значення таких понять: "агропромисловий комплекс" та "сільськогосподарські підприємства". Проаналізовано наM
явні підходи до визначення структури АПК, виявлено законодавчу колізію щодо групування сільськогосподарських,
мисливських, рибних та лісових господарств, що дозволило уточнити ці категорії підприємств у структурі агропроM
мислового комплексу. Виявлено дефініцію поглядів науковців щодо понять "агропромислове підприємство" та "агM
рофірма", що дало змогу уточнити такі наукові поняття, навести їх спільні та відмінні риси. Грунтуючись на уточM
неній структурі АПК наведено трактування поняття "підприємства агропромислового комплексу", особливістю якого
є охоплення всіх видів підприємств галузі.

In the study of authoritatively researched modern scientific researches were conducted scientific scientists on the
theoretical provisions of the agroMindustrial complex of Ukraine. The Agroindustrial Complex of Ukraine, as a priority
component of the national economy, is defined as a single integrated production and economic system that unites a
number of agricultural, industrial, scientificMindustrial and educational industries aimed at obtaining, transporting,
storing, processing and selling agricultural products. In accordance with the Ukrainian legislation, the terms "agroM
industrial complex" and "agricultural enterprises" have been interpreted, and a legal conflict has been identified with
respect to agricultural, hunting, fishery and forestry groups within the agroMindustrial complex. Using the abstractM
logical method, the most common threeMfactor model of the structure of agroindustrial complex in the category of
agriculture by water enterprises and hunting was supplemented. The definition of the scientists' views on the interpretation
of the concepts of "agroMindustrial enterprise" and "agroMfirm" has been revealed, their inaccuracy has been substantiated,
their distinctive characteristics have been defined and author's interpretations have been given. Based on the conceptual
categorical apparatus and structure of the agroindustrial complex, the following interpretation was provided: "an agroM
industrial enterprise is an economic entity whose functional activity is related to any sphere of the agroMindustrial complex.
This type of enterprise can be integrated into more powerful associations, holdings, associations, clusters, etc. ". This
concept is more capacious and directly covers all economic entities of the agroMindustrial complex of Ukraine.

Thus, the agroMindustrial complex, as a priority sector of the Ukrainian economy, which is the key to ensuring the
food security of a country with high potential, covers all production, service and related business structures of the industry.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, агропромислове підприємство, агрофірма,
підприємства агропромислового комплексу.

Key words: agro9industrial complex, agro9industrial enterprise, agro9firm, enterprises of agro9
industrial complex.

цьому аспекті виступає як важіль забезпечен'
ня продовольчої безпеки країни, формує по'
тужний експортний потенціал та визначає
рівень життя населення. Всі ці процеси визна'
чають вектор змін в галузі, саме тому необхід'
но уточнити структуру АПК та визначити
основні форми господарювання в галузі та їх
особливості.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Найбільш вагомий внесок щодо розробки

теоретичних положень в економіці підприємств
агропромислового комплексу України має про'
фесор Андрійчук В.Г. [1; 2]. Дослідження
структури АПК знайшло відображення у пра'
цях таких вітчизняних науковців: Дусановсько'
го С.Л. [3], Білан Є.М. [3], Митяй О.В. [4], Ка'
чан Є.П. [5], Мальованого М.С. [6], Боголюбо'
ва В.М. [6], Шаніна Т.П. [6], Шмандіна В.М. [6],
Сафранова Т.А. [6] та ін. Дослідження дефініції
"агропромислове підприємство" міститься у на'
укових працях Білан Є.М. [3], Дусановського
С.Л. [3], Ніценко В.С. [7], Качан Є.П. [8], Ми'
накова І.А. [9], Ахметова Р.Г. [10] тощо. Зако'
нодавством визначені та закріплені основні те'
оретичні положення та пріоритети розвитку
АПК у Законі України "Про стимулювання роз'
витку сільського господарства на період 2001—
2004 років" [11], Проекті Закону України "Про
стимулювання розвитку агропромислового
комплексу України" [12], Указі Президента Ук'
раїни "Про Стратегію сталого розвитку "Украї'
на — 2020" [13], "Цілях сталого розвитку 2016—
2030" [14] тощо. Однак під впливом сучасних
економічних зрушень потребує уточнення
структура АПК та зміст основних її наукових
категорій, що й визначає мету нашого дослід'
ження.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є уточнення структури

агропромислового комплексу України та еко'
номічних категорій "агропромислове підприє'
мство", "агрофірма", "підприємства агропро'
мислового комплексу".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Агропромисловий комплекс (АПК) Украї'
ни є складовою національного господарства та
виступає єдиною цілісною виробничо'еконо'
мічною системою, що об'єднує низку сільсько'
господарських, промислових, науково'вироб'
ничих і навчальних галузей, спрямованих на
одержання, транспортування, зберігання, пе'
реробку та реалізацію сільськогосподарської
продукції. За своїм складом та структурою він
відрізняється від інших міжгалузевих комп'
лексів і визначає соціально'економічний роз'

виток країни, рівень життя населення, продо'
вольчу безпеку та забезпечення промисловості
сільськогосподарською сировиною. Для АПК
головним засобом виробництва є земля, на якій
вирощується сільськогосподарська продукція
та сировина для виробничого та невиробничо'
го споживання [5].

У правовому полі АПК визначається як
складна біоекономічна система, яка є формою
інтеграції сільського господарства і спорідне'
них з ним галузей, які займаються матеріаль'
но'технічним постачанням, заготівлями сіль'
ськогосподарської продукції, її переробкою,
зберіганням та доведенням до споживача [15,
с. 9]. Проектом Закону України "Про стиму'
лювання розвитку агропромислового комп'
лексу України" агропромисловий комплекс
визначено як "сукупність галузей національ'
ної економіки, що охоплює сільське та рибне
господарство, харчову промисловість і пере'
роблення сільськогосподарської продукції, їх
матеріально'технічне та фінансове забезпе'
чення" [12].

У роботі Андрійчук В. Г. [1] агропромисло'
вий комплекс визначено як основне та найбільш
широке поняття, яке включає в себе: І сферу —
виробництво для сільського господарства,
підприємств харчової і переробної промисло'
вості, засобів виробництва; II сферу — власне
сільське господарство; III сферу — заготівля і
зберігання сільськогосподарської сировини, її
переробка, що є провідною ланкою цієї сфери;
IV сферу — ринкову інфраструктуру (аграрні
біржі, гуртові ринки, аукціони, власна торго'
вельна мережа сільськогосподарських товаро'
виробників і переробних підприємств); V сфе'
ру — виробничу інфраструктуру [1, с. 6]. Але
ж І і ІІІ класифікаційні групи перетинаються у
сфері переробки, що ускладнює їх розмежу'
вання.

Дусановський С.Л., Білан Є.М. [3, с. 9] ви'
окремлюють чотири сфери: 1) галузі, що вироб'
ляють засоби виробництва для сільського гос'
подарства і АПК; 2) власне сільське господар'
ство (рослинництво, тваринництво); 3) галузі
промисловості, що переробляють сільськогос'
подарську сировину; 4) виробнича та соціаль'
на інфраструктура (заготівля, зберігання,
транспортування і реалізація продукції, підго'
товка кадрів, заклади по відтворенні робочої
сили).

Спираючись на визначення виробничої
інфраструктури АПК — "комплекс галузей, що
обслуговують основне виробництво і забезпе'
чують його ефективну економічну діяльність"
[16], виникає питання щодо доцільності виок'
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ремлення групи галузей, що виробляють засо'
би виробництва для сільського господарства і
АПК від групи виробничої інфраструктури.

Найбільшого розповсюдження набула
трьохфакторна модель структури агропромис'
лового комплексу України: 1) сільське госпо'
дарство; 2) галузі, що виробляють засоби
виробництва та обслуговують АПК, 3) галузі зі
збереження, переробки та реалізації сільсько'
господарської продукції [4—6; 9; 17; 18].

У будь'якому разі, сільське господарство є
основою ланкою структури АПК. У Законі Ук'
раїни "Про стимулювання розвитку сільсько'
го господарства на період 2001—2004 років"
[11] наведено таке визначення: "сільське госпо'
дарство (сільськогосподарське виробництво)
— вид господарської діяльності з виробництва
продукції, яка пов'язана з біологічними проце'
сами її вирощування, призначеної для спожи'
вання в сирому і переробленому вигляді та для
використання на нехарчові цілі". Вітчизняні на'
уковці Морозова Г.С. [19] та Іванух Р.А., Ду'
сановський С.Л., Білан Є.М. [20] трактують
його, як комплекс технологічно і організацій'
но взаємозв'язаних галузей, що формують
структурно завершену систему, яка направле'
на на стабільне виробництво продукції рослин'
ництва та тваринництва. Виступає сукупністю
агропромислових підприємств, що виробляють
чи надають послуги, забезпечують потреби на'

селення у харчових продуктах, а промисловість
— сировиною. У Прокопенко К.О. "сільське
господарство є сукупністю процесів з вирощу'
вання та збору культур на сільськогосподарсь'
ких угіддях, розведення та вирощування
сільськогосподарських та інших тварин (свій'
ських і диких) і виробництва їх продукції, на'
дання послуг у сільськогосподарському вироб'
ництві, а саме виконання сільськогосподарсь'
ких робіт і процесів спеціалізованими підприє'
мствами" [16]. Особливістю цього визначення
є підпорядкування до сільського господарства
мисливства.

Отже, сфера "сільське господарство" вклю'
чає не лише категорії "рослинництво" та "тва'
ринництво", а є більш широким. Державна
служба статистики України [21] економічну
інформацію презентує блоком "Сільське, лісо'
ве та рибне господарство" з розбивкою по
підгрупам: "сільське господарство", "лісове гос'
подарство та мисливство" та "рибне господар'
ство". А за Класифікацією видів економічної
діяльності (КВЕД) до секції А віднесено розді'
ли: "сільське господарство, мисливство та на'
дання пов'язаних із ними послуг", "лісове гос'
подарство та лісозаготівлі" та "рибне господар'
ство" [22].

Доцільно також навести законодавчо за'
кріплене тлумачення поняття "сільськогоспо'
дарське підприємство". У Законі України "Про

КВЕД 

01 Сільське господарство, 
мисливство та надання пов'язаних 
із ними послуг 

02 Лісове господарство та 
лісозаготівлі

03 Рибне господарство 

Закон України «Про стимулювання 
розвитку сільського господарства на 

період 2001-2004 років» 

«сільськогосподарське підприємство 
(включаючи селянське (фермерське), 

рибальське та рибницьке господарства) – 
юридична особа, основним видом діяльності 

якої є вирощування та переробка 
сільськогосподарської продукції, виручка 
від реалізації якої становить не менше  
50 відсотків загальної суми виручки» 

Сільське 
господарство 

Водне 
господарство 

Секція А : Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство 

1. Сільське господарство + 
Мисливство + Водне 

господарство 

2. Лісове господарство  

Рис. 1. Законодавча колізія щодо групування сільськогосподарських, мисливських,
рибних та лісових господарств

Джерело: побудовано автором на основі [11; 22].
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стимулювання розвитку сільського господар'
ства на період 2001—2004 років" [11] визначе'
но: "сільськогосподарське підприємство (вклю'
чаючи селянське (фермерське), рибальське та
рибницьке господарства) — юридична особа,
основним видом діяльності якої є вирощуван'
ня та переробка сільськогосподарської про'

дукції, виручка від реалізації
якої становить не менше 50
відсотків загальної суми вируч'
ки". Грунтуючись на цьому виз'
наченні, сільськогосподарськи'
ми підприємствами є і підприєм'
ства, що функціонують у сфері
водного господарства. Тобто до
сільськогосподарських під'
приємств прирівняні селянські,
фермерські рибальські та риб'
ницькі господарства.

Отже, виявлено законодавчу
колізію щодо класифікації під'
приємств сільського господар'
ства. Автором пропонується уза'
гальнено навести групування

господарств у відповідності до сфери їх діяль'
ності (рис. 1).

Таким чином, грунтуючись на класифікації
КВЕД та керуючись Законом України "Про сти'
мулювання розвитку сільського господарства
на період 2001—2004 років", було доповнено
категорію "Сільське господарство, мисливство

та надання пов'язаних із ними
послуг" категорією "Рибне
господарство". Отже, автором
визначено дві групи:

1) сільське, рибне госпо'
дарство та мисливство;

2) лісове господарство.
Тому автором пропонуєть'

ся розширити сферу сільсько'
господарського господарства
у структурі АПК (рис. 2).

В України постійно ство'
рюються і функціонують су'
б'єкти господарювання різних
організаційно'правових форм.
Протягом останніх років час'
тка суб'єктів господарювання
у сільському господарстві
складала понад 4% від загаль'
ної кількості суб'єктів, до того
ж левову частку з них станов'
лять саме підприємства [21].
Основними формами господа'
рювання в АПК є сільськогос'
подарські та агропромислові
підприємства, агрофірми, різ'
ні форми об'єднань і коопе'
рації, на жаль, законодавчо не
закріплено ні трактування цих
економічних категорій, ані їх
особливості функціонування
чи специфіка діяльності. На

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

Сільське, водне 
господарства та 
мисливство 

Галузі, що виробляють 
засоби виробництва та 
обслуговують АПК 

Галузі зі збереження, 
переробки та реалізації 
сільськогосподарської 

продукції

 рослинництво; 
 тваринництво; 
 мисливство; 
 водне 

господарство; 

 сільськогосподарське 
машинобудування; 

 хімічна промисловість; 
 комбікормова і мікробіо-

логічна промисловість; 
 наукове обслуговування; 
 сільськогосподарське і 

меліоративне будівництво 

 сховища; 
 харчова промисловість; 
 легка промисловість; 
 торгівля; 
 транспортування 

Рис. 2. Структура агропромислового комплексу

Джерело: доповнено автором на основі [4 — 6, 9, 11, 16 — 18, 21, 22].

Таблиця 1. Дефініція поняття "агропромислове підприємство"

Автор, джерело Визначення 
Андрійчук В.Г.  
[1, с. 569] 

… Це юридичні особи, в яких поєднується виробництво 
сільськогосподарської продукції з її промисловою переробкою, 
доробкою і зберіганням. Аграрне і промислове виробництва 
організаційно функціонують тут лише у формі 
внутрішньогосподарських підрозділів, що не мають юридичної 
самостійності. Як правило, агропромислові підприємства – це великі 
глибокоспеціалізовані господарські формування із значними 
площами багаторічних насаджень (або овочевих культур) та 
відносно потужними переробними виробництвами  

Ніценко В.С. [7] … Це вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, який 
поєднує виробництво сільськогосподарської продукції з її 
промисловою переробкою, зберіганням та реалізацією, а також може 
надавати послуги та виконувати роботи. Даний вид підприємств 
може бути інтегрованим в більш потужні агропромислові 
об'єднання, зокрема агрохолдинги, асоціації, кластери тощо 

Качан Є.П. [8] … В одному господарстві поєднуються сільськогосподарське і 
промислове виробництво, тобто зусилля раніше відокремлених, але 
взаємопов'язаних галузей для підвищення ефективності виробництва

Минаков І.А. [9] … Це, насамперед, спеціалізоване підприємство, що об'єднує 
виробництво, промислову переробку та зберігання 
сільськогосподарської продукції 

Ахметов Р.Г. [10] … Це сільськогосподарські підприємства, що мають у своєму складі 
промислові виробництва з переробки сільськогосподарської 
продукції. У них аграрне і промислове виробництва виступають в 
якості виробничих підрозділів 

Економічна 
енциклопедія [23] 

… Це первинні ланки агропромислового виробництва, які є формою, 
в основі якої лежать прямі технологічні зв'язки: виробництво 
сільськогосподарської сировини, її переробка і зберігання. 
Найхарактерніші риси цих підприємств: єдине керівництво 
сільськогосподарськими, переробними і обслуговуючими 
підрозділами; високий ступінь централізації управлінських функцій; 
наявність загальних господарських служб; єдиний план, баланс, 
розрахунковий рахунок в банку, загальний прибуток 

Дусановський С.Л. 
та ін. [24, с. 14] 

… Це форма виробничого кооперування сільськогосподарських 
підприємств у складі яких є промислові виробництва з переробки 
сільськогосподарської продукції. В основі його лежить єдине 
господарське завдання по виробництву і переробці 
сільськогосподарської продукції
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тлі яких, існує дефініція поглядів щодо визна'
чень "агропромислове підприємство" та "агро'
фірма", а трактування поняття "підприємства
агропромислового комплексу", хоч і активно
використовується у наукових роботах, але вза'
галі не відображено.

Щодо визначення поняття "агропромисло'
ве підприємство" існує певна неузгодженість
думок науковців (табл. 1).

Дусановський С.Л. та Білан Є.М. наводять
визначення "агрофірма", що трактується як
"агропромислове підприємство, створене на
базі сільськогосподарського підприємства, за
наявності в ньому переробної ланки, а також
потужностей зі зберігання і реалізації гото'
вої продукції [3, с. 155]. Також у зазначених
авторів є поняття "аграрно'промислове під'
приємство — органічне поєднання в одному
підприємстві виробництва сільськогоспо'
дарської продукції і сучасної промислової її
переробки" [3, с. 13], які за своєю суттю збіга'
ються з поняттям "агропромислове під'
приємство".

Андрійчук В.Г. загальною тенденцією роз'
витку господарських агропромислових форму'
вань визначає створення нових і розширення
існуючих ланок ринкової інфраструктури, зок'
рема служб маркетингу, власної торговельної
мережі. З цієї причини агропромислові підприє'
мства набувають статусу агрофірм [1]. У цьо'
му випадку, поняття "агрофірма" і "агропро'
мислове підприємство" ототожнюються і ви'
ступають синонімами.

Ніценко В.С. [7] агрофірми трактує як вид
агропромислового об'єднання, що на відміну
від агропромислового підприємства, інтегру'
ють інших юридично самостійних учасників
ринку в єдиний технологічний процес. У "Ен'
циклопедії сучасної України" [25] агрофірма
визначена як "сільськогосподарське підприєм'
ство, що виробляє й реалізує продукцію під
власною маркою; створюється, як правило, на
базі одного або кількох сільськогосподарських
підприємств, радгоспів, селянських (фермерсь'
ких) господарств з метою вирощування і пере'
робки сільськогосподарської продукції та
торгівлі нею".

Агропромислові підприємства та агрофірми
мають багато спільного: комбіноване вироб'
ництво, що побудоване на принципах без'
відходності, яке передбачає поєднання вироб'
ництва сільськогосподарської продукції з її
промисловою переробкою; переважно мають
потужний виробничий потенціал і кваліфіко'
вані кадри. Але агрофірми характеризуються
реалізацією сільськогосподарської продукції й

промислових товарів із сільськогосподарської
сировини через власну торговельну мережу,
крім того нерідко інтенсивно розвиваються
промислові підсобні виробництва і промисли,
не пов'язані з переробкою сільськогосподарсь'
кої продукції (наприклад, виробництво цегли,
склотари, мінеральної води, будівельних мате'
ріалів, швейні цехи тощо) [2].

Отже, "агрофірма" та "агропромислове
підприємство" не є тотожними поняттями,
хоч і характеризуються типовими видами
діяльності, але агрофірми сформовані на базі
декількох суб'єктів господарювання та мають
елементи ринкової інфраструктури (торго'
вельні підприємства, служби маркетингу
тощо).

Узагальнюючи вищенаведене та грунтую'
чись на структурі АПК, можемо надати власне
бачення: агропромислове підприємство — це
вертикально інтегрований суб'єкт господарю'
вання, що об'єднує сільськогосподарське і про'
мислове виробництво, має у своїй структурі
певні підрозділи з обслуговування АПК, збе'
реження, переробки чи реалізації агропромис'
лової продукції.

Агрофірма — об'єднання суб'єктів госпо'
дарювання, що займаються сільськогоспо'
дарським і промисловим виробництвом, мають
певні елементи ринкової інфраструктури (тор'
говельні підприємства, служби маркетингу
тощо).

Але найбільш широким поняттям є підприє'
мства агропромислового комплексу. Виходячи
із структури АПК, до підприємств агропромис'
лового комплексу можна віднести:

1) підприємства сільського господарства
(рослинництво, тваринництво), водного госпо'
дарства та мисливства;

2) підприємства, що виробляють засоби ви'
робництва та обслуговують АПК (сільськогос'
подарського машинобудування, хімічної про'
мисловості, комбікормової і мікробіологічної
промисловості, наукового обслуговування,
сільськогосподарського і меліоративного бу'
дівництва);

3) підприємства зі збереження, переробки
та реалізації сільськогосподарської про'
дукції (сховища, харчової промисловості,
легкої промисловості, торгівлі, транспорту'
вання).

Отже, грунтуючись на структурі АПК, ав'
тором пропонується таке визначення: підприє'
мство агропромислового комплексу — це
суб'єкт господарювання, функціональна діяль'
ність якого пов'язана з будь'якою сферою аг'
ропромислового комплексу. Цей вид під'
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приємств може бути інтегрованим у більш по'
тужні об'єднання, холдинги, асоціації, класте'
ри тощо.

ВИСНОВКИ
Агропромисловий комплекс — пріоритет'

ний сектор української економіки, що є запо'
рукою забезпечення продовольчої безпеки
країни з високим потенціалом. Основними
структурними елементами якого є: 1) сільське
господарство, 2) галузі, що виробляють засо'
би виробництва та обслуговують АПК, 3) галузі
зі збереження, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції.

Автором було визначено такі основні тео'
ретичні категорії: "агропромисловий комп'
лекс", "сільськогосподарське підприємство",
"агропромислове підприємство", "агрофірма",
"підприємство агропромислового комплексу",
уточнено групування сільськогосподарських,
мисливських, рибних та лісових господарств та
доповнено структуру АПК.
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