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УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

У статті розглянуто етимологію поняття терміну агробізнес. Обґрунтовано недоречність ототожнення 

поняття «агробізнес» з поняттям «сільськогосподарське виробництво». Досліджено сучасні дефініції даного 

терміну з різних авторських поглядів, н-д агробізнес як сукупність економічних відносин в аграрному секторі країн, 

агробізнес як сектор національної економіки, агробізнес як економічні відносини між людьми тощо. Запропоновано 

власне визначення терміну агробізнес. Сформовано основні риси сучасного агробізнесу. 
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Постановка проблеми. На сьогодні у що-

денному вжитку серед аграрних підприємців і 

науковців набув поширення і є загальновжи-

ваним термін «агробізнес», його можна часто 

зустріти назвах підручників, наукових статей 

чи конференцій. Термін «агробізнес» набув 

звичного поширення і є загальновживаним в 

економічній літературі. Однак цей термін по-

дається переважно у вузькому значенні. Дово-

лі часто агробізнес трактують не враховуючи 

загальновизнаної його сутності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Етимологію терміну «агробізнес» розглядають 

безліч як вітчизняних так і зарубіжних науков-

ців. Так, першозаснов-ником терміну «агро-

бізнес» багато вчених вважають Дж.Х. Девіса 

(колишнього заступника міністра сільського 

господарства США). Передумовами виникнен-

ня терміну агробізнесу Захарченко В.О., Лебе-

дева С.Н., Бурейда Н.М. вважають процес 

індустріальної перебудови сільського госпо-

дарства, тобто «зелену революцію». Досліджу-

ють сучасну парадигмальну сутність агробіз-

несу та пропонують власне визначення даного 

поняття Семенов В.Ф., Сіваченко І. Ю., 

Мостовий Г. І. Абрамович І. А., Штифанич Р. 

В., Сердюк Т. М. та інші вчені, наукові 

погляди яких ми розглянемо в наші статті.  

Мета статті  дослідити етимологію 

поняття агробізнесу, проаналізувати сутність 

терміну «агробізнес» та запропонувати власне 

авторське визначення даного поняття. На 

основі досліджень виокремити основні риси 

агробізнесу. 

Основні результати дослідження. Концеп-

ція сільського господарства як виробництва на 

землі в сучасному світі відходить на другий 

план, на сьогодні сільське господарство 

виходить за межі продовольчого виробництва, 

і охоплює сектор всієї економіки країни. 

Термін агробізнес стосується, не лише виро-

щування сільськогосподарської продукції, а й 

переробки, виготовлення предметів для сільсь-

кого господарства тощо. 

Саме поняття «агробізнес» є відносно нове 

для нас, хоча точно відомо, що слово 

«agribuisnes» перекладається як «ведення 

бізнесу в сільському господарстві». На даний 

час такі терміни, як «бізнес», «агропро-

мисловий комплекс», «підприємництво» вже 

давно міцно ввійшли в науку, а от «агро-

бізнес» в умовах стрімких соціально-еконо-

мічних, правових та інституціональних змін за 

останні роки потребує вивчення. [6 с.203].  
Виникнення концепції «аграрного бізнесу» 

припадає на першу половину 50-х років. Ко-

лишній заступник міністра сільського госпо-

дарства США Дж. Х. Девіс на конференції з 

торгівлі у Бостоні в 1955 році дав таке визна-

чення цього поняття: «Агробізнес означає 

загальну суму всіх операцій з виробництва і 

розподілу виробничих товарів для сільського 

господарства; виробничі операції на фермі; 

зберігання, переробку і розподіл сільсько-

господарської продукції та товарів з неї. У 

1963 р. Дж. Сакс опублікував в Англії книгу з 

питань агробізнесу, в якій дав таке визначення 

його: «Нині існують такі тісні взаємовідно-

сини між між сільським господарством, про-

мисловістю щодо його постачання і тими 

галузями, які переробляють та реалізують 

сільськогосподарські продукти, що слово агро-
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бізнес увійшло в нашу мову, щоб підкреслити 

ці відносини. [10 , с. 13]  
Причиною появи агробізнесу Захарченко 

В.О., Лебедева С.Н., Бурейда Н.М. визнача-

ють процес індустріальної перебудови сільсь-

кого господарства, який називають «зеленою 

революцією» у США, Канаді, Великій Британії 

в основному був здійснений на передодні Дру-

гої світової війни, а в більшості інших країни 

Західної Європи у 50-60 рр. XX ст. [4, с. 12] 

В економічній літературі країн ЄС, крім 

поняття «агробізнес», трапляються і такі 

поняття, як «харчовий (продовольчий) сек-

тор», «продовольча система», які вживаю-ться 

як синоніми  [28, с. 137] 
Р. В. Штифанич вважає, що агробізнес ні в 

якому разі не можна ототожнювати з сільсько-

господарським виробництвом, оскільки це 

більш широке поняття, орга-нічна частина 

економічної теорії. [14] 
Етимологія поняття терміну «агробізнес» з 

погляду різних вчених представлена в табл.1 

Таблиця 1. 

Визначення поняття терміну «агробізнес»  
Визначення Автори 

Вид підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки. Сюди 

входить підприємницька діяльність у виробництві засобів виробництва для 

сільськогосподарського господарства, сільськогосподарське виробництво, 

зберігання, переробка і торгівля як сирою, так  переробленою продукцією.  

Семенов В.Ф., 

Сіваченко І.Ю., 

Федоряк В.П. 

[8, ст 14] 

Особлива підсистема економічних відносин, що склалася в аграрному 

секторі внаслідок злиття аграрного, промислового та торгового капіталів у 

процесі поглиблення інтеграційних зв‘язків між сільським господарством 

та промисловістю. 

Мостовий Г.І. [5] 
 

Ототожнює поняття продовольчого господарства «харчовий 

(продовольчий) сектор», «продовольча система» та  агробізнес. Під усіма 

цими поняттями мається на увазі сукупність взає-мопов’язаних галузей з 

виробництва і забезпечення населення продуктами харчування, починаючи 

із сільського господарства і закінчуючи доведенням готових продуктів до 

споживача.  

Абрамович І.А. [1] 
 

Економічні відносини між людьми з приводу організації власної справи, 

пов’язаної з використанням землі з метою отримання при-бутку. 

Г.О. Андрусенко, В.П. 

Мартьянов, В.Д. 

Савченко [2] 
Найбільша субсистема економіки в кожній державі, створена завдяки 

вертикально зі- інтегрованим економічним системам сільського 

господарства, споживчої промисловості та послуг, серед котрих: торгові, 

фінансові, котрі безпосередньо чи посередньо служать заспокоєнню 

харчових потреб клієнта. 

Діонізій Незгода [7] 

Певний вид діяльності в аграрній сфері виробництва, який спрямований на 

одержання доходу і передбачає залучення капіталів суб’єктів діяльності, 

сфера активності працівників в аграрному секторі. 

І.М.Брюховецький [3, 

с.7]. 

Напрям економічної діяльності, що включає сукупність чинників, 

визначальних і координуючих економіку АПК, таких як виробництво 

сільськогосподарської продукції, постачання необхідних ресурсів, 

переробка, транспортування, маркетинг, менеджмент, наукові дослідження, 

фінансово- кредитні стосунки. 

Р. В. Штифанич  [13] 

Ринкова діяльність учасників аграрного сектору економіки з метою 

отримання прибутків шляхом узгодження інтересів виробників та 

споживачів продовольчих товарів. 

Сердюк Т. М. [10] 
 

 

Агробізнес об’єднує різноманітні аспекти 

діяльності людини. Якщо розглядати агробіз-

нес як сукупність економічних відносин в 

аграрному секторі країни, то він об’єднує всі 

виробничі та обслуговуючі сфери діяльності 

агропромислового комплексу (Рис. 1). 
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Рис. 1. Агробізнес як вид підприємницької діяльності 

Джерело: розроблено автором на основі [1] 

 

Комерційною діяльністю в сфері агробіз-

несу є сукупність комерційних операцій і про-

цесів, спрямованих на ефективну купівлю-про-

даж і доведення  сільськогосподарської про-

дукції чи засобів виробництва сільського 

господарства до споживачів з орієнтацією на 

попит і одержання реального прибутку.  

Слав’юк Р. А. виділяє три основні функції 

підприємницької діяльності в аграрному 

секторі економіки: ресурсну; організаторську 

та творчу (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Функції підприємницької діяльності в аграрному секторі 

Джерело: розроблено автором на основі [12, с. 37] 

 

Якщо розглядати агробізнес як сектор 

національної економіки, то необхідно звер-

нути увагу, що він відрізняється від галузей 

виробничої сфери. На організацію та, відпо-

відно, економічні результати галузі впиває 

сезонність виробництва, погодні умови, земля 

є головним засобом та предметом праці. Це 

робить його частково непередбачу-ваним, 

неконтрольованим, зумовлює прийняття 

рішень на підставі неповних даних. 

Агробізнес також розглядають як галузь 

знань і наукових досліджень. Адже останнє за-

безпечує оцінку потенціалу, методику впрова-

дження і реалізації підприємницьких ініціатив.  
Висновки та пропозиції.  Агробізнес як 

виробництво продовольчої продукції сьогодні 

відходить на другий план, це поняття не 

можна ототожнювати з сільськогоспо-

дарським виробництвом, адже останнє є лише 

одним із його елементів. Виходячи з 

викладеного вище, можемо вважати, що 

агробізнес це комплекс галузей економіки, 

державних законодавчих і виконавчих 

установ, які функціонують в єдності й 

Функції підприємницької діяльності в аграрному секторі 

Мобілізація фінансових, трудових, матеріальних, 

земельних, інформаційних та інтелектуальних 

ресурсів. 

Організація виробництва, маркетингу. 

Новаторство, генерація ідей та ініціативи, вміння 

ризикувати. 

Ресурсна 

Організаторська 

Творча 

Комерційна діяльність по 

доведенню до споживача 

засобів виробництва 

Маркетинг та сервісне 

обслуговування 

зазначених видів діяльності 

Виробництво засобів виробництва 

та надання виробничих послуг 

для сільського господарства  

 Все населення, що розраховує 

свої витрати на продукти 

харчування 

 

Вирощування 

сільськогосподарської 

сировини 

Переробка 

сільськогосподарської 

продукції 

Агробізнес 
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спрямовані на забезпечення продовольчої 

безпеки, створення робочих місць, розвиток 

науки, новаторства, впровадженню інновацій 

для реалізації підприємницьких ініціатив. 

Узагальнивши дефініції різних науковців 

поняття агробізнес  ми можемо виокремити 

основні риси агробізнесу:  

 вид підприємницької діяльності в 

аграрному секторі економіки; 

 особлива підсистема економічних 

відносин, що склалася в аграрному секторі; 

 сукупність взаємопов’язаних галузей з 

виробництва і забезпечення населення 

продуктами харчування; 

 субсистема економіки в кожній державі; 

 певний вид діяльності в аграрній сфері 

виробництва, що включає сукупність 

чинників, визначальних і координуючих 

економіку агропромислового комплексу. 
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Калантыря Ю.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АГРОБИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В статье рассмотрена этимология понятия агробизнес, раскрыты вопросы современной проблемы трактовки 
«агробизнеса». Исследованы современные дефиниции термина агробизнеса из разных авторских взглядов, н-р 
агробизнес как совокупность экономических отношений в аграрном секторе стран, агробизнес как сектор 
национальной экономики, агробизнес как экономические отношения между людьми. Предложено собственное 
определение агробизнеса. Сформированы основные черты современного агробизнеса. 
Ключевые слова: агробизнес, сельское хозяйство, коммерческая деятельность, агропромышленный комплекс, 
продовольственный сектор, экономические отношения, продовольственная система. 
 
Kalantyria Y. 
THEORETICAL DEFINITION OF AGRICULTURE IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS 
The article considers the etymology of the concept of agribusiness, the issues of the modern problem of interpretation of 
"agribusiness". Investigated modern definitions of the term agribusiness with different views of the authors, for example, 
agribusiness as a combination of economic relations in the agricultural sector of countries agribusiness as a sector of national 
economy, agribusiness as an economic relationship and the like. Defined the formulation of agribusiness and the main features 
of modern agribusiness.  
Keywords: agribusiness, agriculture, commercial activity, agro-industrial complex, food sector, economic relations, food system. 
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