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У статті обгрунтовано, що в сучасних умовах особливе значення повинно надаватись вивченню перспектив розM
витку агробізнесу, які б забезпечували екологоMекономічне ефективне землекористування.

Відповідно метою статті є з'ясування орієнтирів розвитку агробізнесу в європейських країнах та обгрунтування
його перспектив в Україні.

З'ясовано, що в Україні основними орієнтирами розвитку агробізнесу є такі: співпраця з науковими установами
та бізнесовими структурами, впровадження сучасних європейських технологій, реалізація спільних проєктів на гранM
товій основі, підготовка перспективно мислячого кадрового потенціалу, проведення спеціалізованих виставок доM
сягнень у сфері агробізнесу, налагодження діалогу між владними та бізнесовими структурами, впровадження нових
технологій у виробництво продукції, застосування обмежень у використанні засобів агрохімії, органічне виробницM
тво, впровадження методів контролю за харчовою продукцією, використання конкурентних переваг у сфері агроM
бізнесу, диверсифікація виробництва, екологобезпечне виробництво, організація агробізнесMпоїздок, розвиток міжнаM
родних зв'язків, залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій у агробізнес, забезпечення логістики агровиробництM
ва.

The article substantiates that in modern conditions special importance should be given to the study of prospects for
agribusiness development, which would ensure environmentally and economically efficient land use.

Accordingly, the aim of the article is to clarify the guidelines for the development of agribusiness in European countries
and substantiate its prospects in Ukraine.

The experience of such European countries as Scandinavia, the Netherlands, Germany, France, Sweden, Belgium and
Denmark has been studied.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

В умовах ринкових відносин особливо гос&
тро виникає потреба вирішення проблеми еко&
номічного, а значить ефективного використан&
ня земельних ресурсів. У формуванні цього по&
ложення беруть участь багато чинників, вклю&
чаючи весь інтелектуальний потенціал, нагро&
маджений людством. Не є таємницею, що вирі&
шення проблеми ефективного використання
земельних ресурсів можна досягти шляхом
формування дієвої системи розвитку агро&
бізнесу, яка повинна забезпечити умови для
досягнення високої ефективності використан&
ня землі.

Приклади використання землі свідчать [1],
що в агроформуваннях, де земля використову&
валась більш ефективно, переважав принцип
системного підходу до її використання. В но&
вітніх умовах особливе значення повинно на&
даватись вивченню перспектив розвитку агро&
бізнесу, які б забезпечували еколого&економі&
чне ефективне землекористування, що і впли&
нуло на вибір теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку агробізнесу присвячено
чимало досліджень науковців. Зокрема, Г. Дзя&

The experience of European countries has shown that these countries are dominated by such areas of agribusiness
development as service cooperatives, associations of agricultural producers to conduct joint business, use of renewable
energy sources, development of bioMenergy, sustainable development, improvement of animal housing conditions,
investment in capacity development, smart specialization, production of new knowledge on the basis of universities and
research institutions, greening of production, diversification of activities.

It is established that the implementation of Ukraine's European integration course is impossible without identifying
guidelines for agribusiness development in the land management system.

In Ukraine, the main guidelines for the development of agribusiness are such as cooperation with scientific institutions
and business structures, the introduction of modern European technologies, the implementation of joint projects on a
grant basis, training of forwardMthinking human resources, holding specialized exhibitions of achievements in the field
of agribusiness, establishing dialogue between government and business structures, introduction of new technologies in
production, application of restrictions on the use of agrochemicals, organic production, introduction of food control
methods, use of competitive advantages in agribusiness, diversification of production, environmentally friendly
production, organization of agribusiness trips, development of international relations, attraction of foreign and domestic
investments in agribusiness, logistics of agricultural production.

It was found that the observance of these guidelines will promote rational and efficient management in the conditions
of dynamic development of agribusiness, providing expanded reproduction of production.

Ключові слова: агробізнес, Європейський Союз, управління земельними ресурсами, наука,
бізнес, агроустанови, конкурентоспроможність, екологобезпечне виробництво, інвестиції,
орієнтири розвитку.

Key words: agribusiness, European Union, land management, science, business, agricultural
institutions, competitiveness, environmentally friendly production, investment, landmarks.

дук [2, с. 219] стверджує, що перспективи роз&
витку агробізнесу знаходять своє відображен&
ня шляхом поєднання інтересів всіх учасників
на місцевому рівні, що мають передбачати
підвищення якості життя сільського населен&
ня та виконання завдань просторового терито&
ріального розвитку. У дослідженнях А. Шев&
ченко та О. Петренко [3, с. 156] розкриваються
особливості функціонування малих під&
приємств в Україні, напрями його розвитку, а
також фактори негативного впливу на
діяльність цих підприємств. Ю. Губені притри&
мується думки [4, с. 36], що агробізнес є не лише
сукупністю підприємств і суб'єктів підприєм&
ництва, а являє собою особливий вид парт&
нерських відносин, організації співпраці, що
створює сприятливі умови для їх учасників.
Уніят Л.М. [5, с. 489] дійшла висновку, що в си&
стемі агробізнесу основною бізнесовою схе&
мою є агропромислова інтеграція, яка перед&
бачає поглиблення технологічних, економіч&
них, організаційних зав'язків між сільськогос&
подарськими та промисловими підприємства&
ми, що забезпечують ефективне використання
виробничого потенціалу. В дослідженнях На&
зарової К. [6, с. 137] аналізуються показники
ефективності діяльності агробізнесу в Україні,
оцінюється вплив негативних факторів на роз&
виток агробізнесу. Погорєлова Т. [7, с. 61] роз&
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глядає агробізнес як вид підприємницької
діяльності у галузях сільського господарства,
виробництва основних засобів для сільського
господарства та харчової промисловості, об&
слуговування сільського господарства.

Безперечно, їх дослідження заслуговують
на увагу, є цінними для науки та практики. Про&
те ряд питань цієї важливої проблематики за&
лишається невирішеним або невирішеним час&
тково. Зокрема, потребують дослідження ви&
вчення орієнтирів розвитку агробізнесу в краї&
нах Європи та на цій основі обгрунтування
шляхів розвитку системи управління земельни&
ми ресурсами і в Україні. З урахуванням цього
питання, що розглядаються в цій публікації,
мають безумовний як науковий, так і практич&
ний інтерес, що і зумовило вибір теми дослі&
дження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета статті полягає у з'ясуванні орієнтирів

розвитку агробізнесу в європейських країнах
та обгрунтуванні його перспектив в Україні.

З урахуванням визначеної мети вирішено
такі завдання:

— вивчити досвід розвитку агробізнесу в
європейських країнах;

— з'ясування перспектив розвитку агро&
бізнесу в Україні.

Теоретико&методологічну основу науково&
го дослідження складають фундаментальні по&
ложення економіки природокористування, віт&
чизняні та зарубіжні дослідження з питань об&
грунтування сутності агробізнесу, його від&
мінних ознак, з питань вивчення інноваційно&
інвестиційних процесів в агробізнесі.

Процес дослідження здійснювався з вико&
ристанням таких методів: монографічний —
при вивченні наукових праць з проблем розвит&
ку агробізнесу у системі управління земельни&
ми ресурсами; системного аналізу — при ви&
вченні європейського досвіду розвитку агро&
бізнесу; абстрактно&логічний — при форму&
ванні висновків та пропозицій; наукового уза&
гальнення — при обгрунтуванні перспектив
розвитку агробізнесу в українських реаліях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні увага щодо формування спро&
можності сільськогосподарського землекори&
стування приділялась не досить жваво. Для
створення конкурентного ринкового середови&
ща в системі управління земельними ресурса&
ми, поліпшення умов ведення конкурентної
підприємницької діяльності в системі агро&

бізнесу, створення стимулів для вітчизняного
бізнесу в аграрному секторі необхідним є вив&
чення європейського досвіду розвитку агро&
бізнесу. Це дозволить виокремити його орієн&
тири і для України.

В європейських країнах має місце обслуго&
вуюча кооперація, що здійснюється у формах
державної підтримки, підтримки як національ&
них, так і міжнародних та європейських фондів,
а також органів влади місцевого самоврядуван&
ня [8]. До того ж цей вид кооперації стимулює
як і в цілому розвиток територій, так і сприяє
підвищенню зайнятості населення, що задіяне
в агровиробництві. Додамо, що в Європі коо&
перація є домінуючим важелем, що сприяє роз&
витку каналів збуту продукції. Так, у Сканди&
навії обсяг збуту завдяки їй складає біля 70 %,
у Нідерландах 65 %, у Німеччині та Франції біля
55 %.

У Швеції, Бельгії, Нідерландах та Данії [9,
с. 68—69] перспективною формою об'єднання
агропромислових компаній є сільськогоспо&
дарські кооперативи, які створюються задля
об'єднання діяльності окремих виробників з
метою ведення спільного агробізнесу та розши&
рення можливостей для отримання прибутку.

Розвиток агробізнесу у Нідерландах [10]
базується на таких пріоритетах у сільському
господарстві як сталий розвиток, інновації,
покращення умов утримання тварин, викорис&
тання відновлювальних джерел енергетики
тощо. У цій країні залучення перспективних
підприємців до сфери сільського господарства
сприяє інвестуванню у будівництво, земельні
ресурси, мобільне обладнання та техніку.

Щодо діяльності суб'єктів підприємництва
в агробізнесі в країнах Європейського Союзу,
то перспективним важелем інвестування у гос&
подарство є інвестиції у розвитку інноваційно&
го потенціалу галузей [11, с. 14], що передба&
чає інвестиційне партнерство, державно&при&
ватне партнерство та підтримку ініціатив при&
ватних інвестиційних фондів.

У системі агробізнесу країн Євросоюзу на
сьогодні домінуючою є політика регіонально&
го розвитку, що сприяє економічному зростан&
ню в регіонах через краще розкриття його по&
тенціалу. Цей вид діяльності отримав назву
смарт&спеціалізації, яка в раїнах ЄС передба&
чає розвиток процесів цифровізації у всіх сфе&
рах економіки, в тому числі на засадах публіч&
но&приватного партнерства між владою, бізне&
сом та суспільством [12, с. 116]. До того ж ство&
рення та ефективне функціонування центрів
досліджень та продукування нових знань на
базі провідних університетів та науково&до&
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слідних організацій сприятиме зростанню інно&
ваційного потенціалу суспільства, забезпечува&
тиме його креативність та конкурентоспро&
можність.

Вартий на увагу і досвід європейський країн
у сфері агробізнесу, що передбачає розвиток
стратегії сталого використання хімікатів та
зменшення викидів у повітря [13, с. 28]. Ця стра&
тегія передбачає модернізацію та зміну підходів
до роботи агропідприємств, розвиток біо& та
відновлюваної енергетики, екопродукції, до&
тримання низки кліматичних законів.

В Європі має місце екологізація, що перед&
бачає екологічність САП ЄС через розповсюд&
ження географічних запозичень на агропродо&
вольчу продукцію, диверсифікацію бізнесу,
програми розвитку сільського господарства,
що спрямовані на енергоефективність та при&
родоохоронні заходи. Зокрема, на цьому наго&
лошують і провідні науковці [15, с. 40].

Проведений аналіз розвитку агробізнесу в
системі управління земельними ресурсами
країн Євросоюзу дає можливість обгрунтува&
ти його перспективи і в Україні. Адже реаліза&
ція євроінтеграційного курсу нашої держави
неможлива без виокремлення орієнтирів роз&
витку агробізнесу в системі управління земель&
ними ресурсами. Крім того, розв'язання існу&
ючих нині проблем, що існують в аграрній
сфері, полягає у розробці дієвих напрямів роз&
витку агробізнесу, що забезпечуватимуть його
розвиток та зміцнення, сприятимуть залучен&
ню інвестицій на нарощуванню виробничого
потенціалу.

На нашу думку, корисною є співпраця агро&
установ та окремих суб'єктів господарювання
з науковими установами та бізнесовими струк&
турами, що забезпечить як і обмін науково&тех&
нологічними розробками, так і розширення
конструктивних можливостей науки та бізне&
су.

Не менш перспективним є і співпраця між
науковими та науково&дослідними установа&
ми, впровадження сучасних європейських тех&
нологій, що сприятимуть модернізації сіль&
ськогосподарського виробництва, реалізація
спільних проєктів на грантовій основі, що за&
безпечить продуктивне використання при&
родно&ресурсного та виробничого потенціа&
лу та отримання доходу від ведення агро&
бізнесу.

Підготовка освіченого перспективно та ге&
неруюче мислячого кадрового потенціалу
сприятиме не тільки розширенню партнерських
взаємозв'язків між господарюючими суб'єкта&
ми у сфері агробізнесу, а й забезпечить впро&

вадження перспективних інновацій задля онов&
лення виробництва.

Крім того, вважаємо, доцільним є проведен&
ня спеціалізованих виставок досягнень у сфері
агробізнесу, що сприятиме розкриттю більш
перспективних можливостей тенденцій розвит&
ку агробізнесу, залученню інвестицій, забезпе&
чить пошук надійних потенційних партнерів та
інвесторів, які здатні вкладати кошти у перс&
пективні напрями агробізнесу.

Налагодження конструктивного та продук&
тивного діалогу між владними та бізнесовими
структурами у сфері розвитку агробізнесу за&
безпечуватиме спільне вирішення питань роз&
витку бізнесу. До того ж поєднання як можли&
востей владних структур, так і бізнесу дозво&
лить спільно вирішувати проблеми розвитку
територій.

Впровадження нових технологій у вироб&
ництво сільськогосподарської продукції сприя&
тиме веденню точного землеробства, забезпе&
ченню їх переваг та можливостей, більш скорі&
шому переобладнанню наявної техніки та прак&
тичній реалізації потенційних задумів.

Застосування потенційних обмежень у ви&
користанні засобів агрохімії, домінування
органічної агропродукції, впровадження ме&
тодів контролю за харчовою продукцією
сприятимуть екологізації виробництва та
підприємництва, спонукатимуть до розширен&
ня більш якісних підходів до захисту довкілля
та домінування ролі органічного агровироб&
ництва.

Використання конкурентних переваг у
сфері агробізнесу сприятимуть збільшенню
продуктивного потенціалу, більш якісному ви&
робництву продукції на основі екологічної без&
печності та натуральності, що в цілому призве&
де до досягнення бажаного рівня конкуренто&
спроможності.

Доречною є і поєднання в одному агрофор&
муванні різних видів діяльності (диверсифіка&
ція виробництва), що забезпечить в цілому ди&
намічне пристосування суб'єктів агроринку до
вимог мінливого середовища, дозволить прий&
нята оперативні рішення щодо бізнесу, що сут&
тєво впливає на формування та розвиток потен&
ціалу.

Забезпечення дієвого розвитку підприємств
у сфері агробізнесу вимагає від суб'єктів гос&
подарювання ведення виробництва за такими
орієнтирами, які б сприяли задоволенню по&
треб населення у високоякісній продукції,
здійсненню екологобезпечного виробництва на
землі,

Можливим є і організація агробізнес&по&
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їздок, розвиток міжнародних зв'язків, налагод&
ження партнерських відносин між суб'єктами
агробізнесової інфраструктури, що сприятиме
більш продуктивній взаємодії суб'єктів аграр&
ного ринку та активізації потенційних можли&
востей вітчизняного агробізнесу.

 Залучення інвестицій як вітчизняних, так і
іноземних інвесторів в агробізнес та розвиток
сільських територій сприятиме їх сталому та
збалансованому розвитку, а також забезпечить
підвищення ефективності існуючих агро&
підприємств.

 Не менш важливою щодо обгрунтування
перспективи розвитку агробізнесу є забезпе&
чення логістики на всіх етапах як виробницт&
ва, так і збуту сільськогосподарської продукції,
що передбачає злагоджену взаємодію таких
етапів функціонування продуктового ланцюга,
як взаємодія постачальників ресурсів та сиро&
вини для виробництва продукції сільського гос&
подарства, безпосередньо саме виробництво
сільськогосподарської продукції, її переробка,
в разі необхідності транспортування її, збут
продукції та її споживання.

Запропоновані орієнтири розвитку агро&
бізнесу представлено на рисунку 1.

Дотримання зазначених орієнтирів сприя&
тиме раціональному та ефективному господа&
рюванню в умовах динамічного розвитку агро&
бізнесу, забезпечуючи розширене відтворення
виробництва.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Проведене дослідження щодо орієнтирів
розвитку агробізнесу в системі управління зе&
мельними ресурсами дозволило сформувати
такі висновки.

Вивчено досвід таких європейських країн:
Скандинавія, Нідерланди, Німеччина, Франція,
Швеція, Бельгія та Данія.

Обгрунтовано, що в цих кранах домінують
такі напрямки розвитку агробізнесу як обслу&
говуюча кооперація, об'єднання агровироб&
ників з метою ведення спільного бізнесу, вико&
ристання відновлювальних джерел енергетики,
розвиток біоенергетики, сталий розвиток, по&
кращення умов утримання тварин, інвестиції у
розвиток потенціалу, смарт&спеціалізація, про&
дукування нових знань на базі університетів та

Рис. 1. Орієнтири розвитку агробізнесу для українського простору

Джерело: сформовано авторами.
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науково&дослідних установ, екологізація ви&
робництва, диверсифікація видів діяльності.

На основі вивчення європейського досвіду
запропоновані орієнтири розвитку агробізне&
су в Україні. Основними з них є такі: співпраця
з науковими установами та бізнесовими струк&
турами, впровадження сучасних європейських
технологій, реалізація спільних проєктів на
грантовій основі, підготовка перспективно мис&
лячого кадрового потенціалу, проведення спе&
ціалізованих виставок досягнень у сфері агро&
бізнесу, налагодження діалогу між владними та
бізнесовими структурами, впровадження нових
технологій у виробництво продукції, застосу&
вання обмежень у використанні засобів аг&
рохімії, органічне виробництво, впровадження
методів контролю за харчовою продукцією, ви&
користання конкурентних переваг у сфері аг&
робізнесу, диверсифікація виробництва, еколо&
гобезпечне виробництво, організація агро&
бізнес&поїздок, розвиток міжнародних зв'яз&
ків, залучення зовнішніх та внутрішніх інвес&
тицій у агробізнес, забезпечення логістики аг&
ровиробництва.

Подальші дослідження мають базуватись
на обгрунтуванні перспектив ведення STEP
аналізу в системі управління земельними ре&
сурсами.
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