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Визначено, що бізнес-процеси аграрної сфери охоплюють сукупність дій, спрямованих на вирішення завдань 
збалансованого розвитку усіх компонент агропромислового виробництва шляхом реалізації своїх можливостей 
різними виробниками даної сфери. Також бізнес-процеси аграрної сфери охоплюють різні види дій, пов’язаних із 
виробництвом, зберіганням і постачанням сільськогосподарської та продовольчої продукції, а також із 
забезпеченням населення даною продукцією; враховуючи соціальні взаємозв’язки та соціальну інфраструктуру 
(транспорт, торгівля, громадське харчування, тощо). У такому контексті можна узагальнити, що структура 
аграрної сфери виходить за рамки сільськогосподарського виробництва. Досліджено, що систему управління бізнес-
процесами в аграрній сфері можна розглядати на різних рівнях: глобальному (світова економіка), національному 
(рівень країни), регіональному або територіальному (рівень окремих областей або територіальних громад) та 
локальному (рівень окремих виробників сільськогосподарської продукції). 
Ключові слова: аграрна сфера, бізнес-процес, система управління, вектори розвитку. 
 
The development of agribusiness is an essential component of the national economy of Ukraine and the basis for the intellectual 
specialization of its regions. The agrarian sphere ensures not only food security but acts as a platform for ensuring energy, 
environmental, and, in general, the economic security of Ukraine to current conditions is quite relevant.  
The purpose of the article is to discuss the economic monitoring of the business process management system of the agrarian 
sector of Ukraine and the identification of development vectors. 
 It was outlined that the business processes of the agrarian sphere encompass the complexity of actions aimed at solving the tasks 
of balanced development of all components of agro-industrial production by realizing the capabilities of more efficient producers 
in this sphere. Also, the business processes of the agrarian sphere include various types related to the production, storage, and 
supply of agricultural and food products, as well as providing the population with these products, considering social relationships 
and social infrastructure (transport, trade, catering, etc.). In this context, it is possible to generalize that the structure of the 
agricultural sphere goes beyond agricultural production. The grouping of regulatory normative documents of the business 
process management system in the agrarian sphere, related to the reforms and programs envisaged by the Sustainable 
Development Strategy "Ukraine - 2020", was carried out. The dynamics of the structural shares of the gross added value for 2010-
2021 proved the growing importance of the agrarian sphere in the structure of the formation of the gross added value of Ukraine 
because the specific weight of the type of economic activity "agriculture, forestry and fishing" increased by 4% during the studied 
period. Furthermore, it has been studied that the management system of business processes in the agrarian sphere can be 
considered at different levels: global (world economy), national (country level), regional or territorial (level of individual regions 
or territorial communities), and local (level of individual producers of agricultural products).  
Keywords: agrarian sphere, business process, management system, development vectors. 

Вступ 

Розвиток агробізнесу є важливою складовою національної  економіки Украї ни та 
підґрунтям для смарт спеціалізації  окремих ї ї  регіонів. Аграрна сфера, основою якої  є сільське 
господарство, забезпечує не тільки продовольчу безпеку, а виступає платформою для 
забезпечення енергетичної , екологічної  та, в цілому, економічної  безпеки Украї ни. Саме тому 
здіи снення економічного моніторингу системи управління бізнес-процесами аграрної  сфери та 
визначення векторів розвитку відповідно до сучасних умов є досить актуальним.  

Економічнии  моніторинг системи управління бізнес-процесами аграрних підприємств 
здіи снювався науковцями: Вініченко І.І., Горобець Н.М, Дьяченко Н.К., Іртищева І.О., Крамарен-
ко І.С., Мироновою О.О., Стариковською Д.О., Стегнеи  М.І., Трусовою Н.В., Хомяковою Д.О. та ін. 
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Незважаючи на всі результати досліджень сфері моніторингу, система управління бізнес-
процесами сільськогосподарських підприємств залишається недостатньо проаналізованою в 
сучасних умовах. Саме тому здіи снення економічного моніторингу системи управління бізнес-
процесами аграрної  сфери Украї ни та визначення векторів розвитку є досить актуальним.  

Визначення мети та цілей дослідження 

Метою статті є процес здіи снення економічного моніторингу системи управління бізнес-
процесами аграрної  сфери Украї ни та визначення векторів розвитку.  

Виклад основного матеріалу 

За різними оцінками, агропромисловии  комплекс формує до 20 відсотків валової  доданої  
вартості національної  економіки Украї ни і виступає бюджетоформуючою сферою, адже питома 
вага даного комплексу у зведеному бюджеті Украї ни сягає 12 відсотків, а и ого частка у структурі 
експорту перевищує одну третину [1]. 

За 2021 рік частка сільського, лісового та рибного господарства у валовіи  доданіи  
вартості Украї ни склала 12,4% (табл. 1). 

Таблиця 1. Валова додана вартість України за видами економічної діяльності 

Показники 2010 2015 2018 2019 2020 2021 
Приріст 
2021-
2010 

Валова додана вартість (основні ціни) 992175 1689387 3017896 3421628 3626725 4691619 3699444 

Сільське, лісове та рибне господарство 82948 239806 360998 356563 393077 580519 497571 
Промисловість 250774 393142 748054 790638 758738 1129086 878312 
Будівництво 36648 38928 81259 107430 119441 151826 115178 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
162171 273989 471618 525974 588365 755201 593030 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

87269 134978 227140 264689 262453 303614 216345 

Тимчасове розміщування и  організація 
харчування 

10105 11946 25112 35311 30834 38002 27897 

Інші види економічної  діяльності 362260 596598 1103715 1341023 1473817 1733371 1371111 
Валова додана вартість (основні ціни) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Сільське, лісове та рибне господарство 8,4 14,2 12,0 10,4 10,8 12,4 4,0 

Промисловість 25,3 23,3 24,8 23,2 20,9 24,1 -1,2 
Будівництво 3,7 2,3 2,7 3,1 3,3 3,2 -0,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
16,3 16,2 15,6 15,4 16,2 16,1 -0,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

8,8 8,0 7,5 7,7 7,2 6,5 -2,3 

Тимчасове розміщування и  організація 
харчування 

1,0 0,7 0,8 1,0 0,9 0,8 -0,2 

Інші види економічної  діяльності 36,5 35,3 36,6 39,2 40,7 36,9 0,4 

Джерело: сформовано на підставі [2]. 
Динаміка структурних часток валової  доданої  вартості за 2010-2021 роки доводить 

зростання вагомості аграрної  сфери у структурі формування валової  доданої  вартості Украї ни, 
адже питома вага виду економічної  діяльності «сільське, лісове та рибне господарство» за 
досліджувании  період збільшилася на 4%. Відбулися структурні зрушення у формуванні валової  
доданої  вартості за рахунок збільшення частки виду економічної  діяльності «сільське, лісове та 
рибне господарство» та зменшення часток промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту, 
тимчасового розміщування и  організації  харчування. 

Розвиток бізнесу в аграрніи  сфері Украї ни виступає важливою складовою національної  
економіки. В кризових умовах, спричинених віи ною та наслідками пандемії  COVID-19, аграрному 
бізнесу доводиться докладати титанічних зусиль заради виживання. Попередньо встановлені 
обмеження на пересування, вимога ізоляції  населення у зв’язку з поширенням пандемії  вже ніби 
подолані, та повномасштабне вторгнення росії  поставило перед вітчизняними аграріями нові 
випробування. Налагоджені бізнес-процеси та логістичні ланцюги в аграрніи  сфері почали руи -
нуватися, багато посівних площ, аграрних об’єктів і техніки зазнали пошкоджень за рахунок 
бомбардувань та мінування території . Така ситуація вимагає від представників агробізнесу роз-
робки та використання нових механізмів функціонування через відновлення и  вдосконалення 
логістики та активізацію співробітництва з іноземними партнерами, релокацію бізнесу тощо. 



 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2022. Volume 7. № 4.  

183 

Функціональне навантаження понять «підприємництво» та «бізнес» в системі управ-
ління бізнес-процесами в аграрніи  сфері в умовах розвитку суспільства охоплює ще одне 
поняття – «бізнес процес». Під даним визначенням розуміють «набір логічно взаємопов’язаних 
діи  або завдань, виконання яких призводить до очікуваного результату. Тому практично всі 
процеси організації  можна віднести до бізнес-процесів» [3]. Таким чином, можна узагальнити, 
що бізнес-процеси аграрної  сфери охоплюють сукупність діи , спрямованих на вирішення 
завдань збалансованого розвитку усіх компонент агропромислового виробництва шляхом 
реалізації  свої х можливостеи  різними виробниками даної  сфери. 

Аналізуючи поняття аграрної  сфери, слід погодитися із думкою вчених І. Цимбалюк та 
Л. Риковської , які визначають аграрну сферу «як аграрнии  сектор економіки держави у 
взаємозв’язку з соціальною інфраструктурою сільської  місцевості» [4]. Такии  підхід до 
трактування аграрної  сфери дозволяє визначити ї ї  узагальнюючу роль серед інших дотичних 
категоріи  (рис. 1). 

 
Рис. 1. Узагальнююча роль аграрної сфери 

Джерело: [4]. 
Таким чином, бізнес-процеси аграрної  сфери охоплюють різні види діи , пов’язаних із 

виробництвом, зберіганням і постачанням сільськогосподарської  та продовольчої  продукції , а 
також із забезпеченням населення даною продукцією; враховуючи соціальні взаємозв’язки та 
соціальну інфраструктуру (транспорт, торгівля, громадське харчування тощо). Отже, структура 
аграрної  сфери виходить за рамки сільськогосподарського виробництва. 

Виокремлюють ще поняття «агробізнес це галузь, підприємства та галузь дослідження 
ланцюжків вартості в сільському господарстві та в біоекономіці, у цьому випадку и ого також 
називають біобізнесом або біопідприємством. Основною метою агробізнесу є максимізація 
прибутку при стабільному задоволенні потреб споживачів у продуктах, пов’язаних із 
природними ресурсами, такими як біотехнології , ферми, продукти харчування, лісове 
господарство, рибальство, паливо та волокна – як правило, за винятком невідновлюваних 
ресурсів, таких як видобуток» [5]. 

На жаль, в Украї ні певнии  період був негативнии  досвід щодо формування справедливих 
засад і сприятливих умові для ведення бізнесу, в тому числі в аграрніи  сфері. Ситуація почала 
змінюватися паралельно із запровадженням реформ щодо децентралізації  та прии няттям 
Стратегії  сталого розвитку «Украї на – 2020», у якіи  були чітко визначені маи бутні орієнтири для 
нашої  держави: розвиток; безпека; відповідальність; гордість. У напрямку кожного 
стратегічного орієнтиру було визначено перелік необхідних реформ та програм [6]. 

Таким чином, з 2015 року в Украї ні почали здіи снюватися реформи і запроваджуватися 
програми розвитку в різних сферах і напрямах, що однозначно знаи шло відображення и  у 
системі управління бізнес-процесами в аграрніи  сфері, на яку значнии  вплив мала низка 
прии нятих нормативних документів (табл. 2). 

Систему управління бізнес-процесами в аграрніи  сфері можна розглядати на різних 
рівнях: глобальному (світова економіка), національному (рівень краї ни), регіональному або 
територіальному (рівень окремих областеи  або територіальних громад) та локальному (рівень 
окремих виробників сільськогосподарської  продукції ). 

Миронова О.О. зазначає, що орієнтація агропромислових організаціи  на ефективне 
виконання окремих функціи  призвела за минулі десятиліття до локальної  оптимізації  та 
удосконалення функціональних областеи . Завдяки застосуванню нових інформаціи них і 
комунікаціи них технологіи  у бухгалтерському обліку, виробництві або логістиці, а також 
реалізації  нових організаціи них концепціи , наприклад, виведення за рамки підприємства и ого 
окремих допоміжних функціи , значно підвищилися продуктивність праці і якість кінцевої  

Сільське 
господарство

Агропромисловий 
комплекс

Аграрний сектор

Аргарна сфера

Вирощування культур та розведення тварин 

+ обслуговуючі галузі 
+ галузі переробки та реалізації 

+ аграрна політика 

+ соціальна інфраструктура 
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продукції . Однак, внаслідок локальної  оптимізації  функціональних областеи , відіи шов на задніи  
план загальнии  контекст виробничих функціи . Чим автономніше стають функціональні області, 
тим вище витрати на узгодження та координацію між ними. Використання сучасних 
інформаціи них технологіи , само по собі, не вирішує ці структурні проблеми, а тільки згладжує 
ї хні симптоми, зменшує тривалість процесів узгодження за рахунок інформатизації  внутрішньої  
комунікації  підприємства [10, с. 22.]. 

Таблиця 2. Регулюючі нормативні документи системи управління бізнес-процесами в 
аграрній сфері, пов’язані з реформами та програмами, передбаченими Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2020» 
Документ Коротка характеристика 

Концепція Державної  
цільової  програми розвитку 

аграрного сектору 
економіки на період до 

2022 року 

«Метою Програми є створення організаціи но-економічних умов для ефективного, 
соціально спрямованого розвитку аграрного сектору економіки, стабільного 
забезпечення промисловості сільськогосподарською сировиною, а населення – 
високоякісною та безпечною вітчизняною сільськогосподарською продукцією, 

збільшення обсягів виробництва продукції  з високою доданою вартістю, посилення 
присутності Украї ни на світовому ринку сільськогосподарської  продукції  та 

продовольства». 
Стратегія зрошення та 

дренажу в Украї ні на період 
до 2030 року 

«Метою Стратегії  є визначення стратегічних напрямів державної  політики щодо 
зрошення та дренажу, забезпечення сталого екозбалансованого розвитку 

землеробства в Украї ні». 

Концепція розвитку 
сільських територіи  

«Метою Концепції  є створення необхідних організаціи них, правових та фінансових 
передумов для сільського розвитку шляхом: диверсифікації  економічної  діяльності; 
збільшення рівня реальних доходів від сільськогосподарської  та несільськогос-
подарської  діяльності на селі; досягнення гарантованих соціальних стандартів і 
покращення умов проживання сільського населення; охорони навколишнього 

природного середовища, збереження та відновлення природних ресурсів у сільськіи  
місцевості; збереження сільського населення як носія украї нської  ідентичності, 

культури і духовності; створення умов для розширення можливостеи  територіальних 
громад села, селища для розв’язання існуючих в них проблем; приведення 

законодавства у сфері сільського розвитку у відповідність зі стандартами ЄС». 
План заходів з реалізації  

Концепції  розвитку 
сільських територіи  

Чітко визначено перелік заходів, ї х зміст, строки виконання, відповідальні органи, 
індикатори оцінки результативності виконання. 

Джерело: [1; 7; 8; 9]. 
За даними Державної  служби статистики Украї ни в структурі украї нського експорту за 

2021 рік 18,1% припало на зернові культури і 10,3% на жири та олії . А за попередніи  2020 рік – 
19,1% припало на зернові культури і 11,7% на жири та олії  [14]. 

Слід зазначити, що серед топ-п’яти регіонів Украї ни, що забезпечують експорт товарів, 
знаходиться Миколаї вська область, яка спеціалізується на вирощуванні и  експорті продуктів 
рослинного походження, а також продукції  хімічної  та пов’язаних з нею галузеи  промисловості. 
Миколаї вська область характеризується високим рівнем покриття експортом імпорту, відпо-
віднии  коефіцієнт за 2021 рік становив 2,9. Регіональнии  розріз дослідження даного коефіцієнта 
демонструє, що серед 25 досліджуваних регіонів тільки вісім областеи  (Закарпатська, Черкаська, 
Харківська, Одеська, Луганська, Львівська, Волинська, Киї вська області) та місто Киї в не змогли 
перекрити імпорт обсягами експорту. 

Незважаючи на зменшення відсоткової  частки зернових культур, жирів і олії  у загальніи  
структурі експорту Украї ни у 2021 році порівняно із 2020 роком, в абсолютному вираженні 
відбулося нарощування розмірів експорту аграрної  продукції . «Згідно з даними Державної  
митної  служби Украї ни, за підсумками 2021 року Украї на експортувала агропродовольства на 
суму $27,9 млрд, маи же на 25 % перевищивши рекорднии  показник 2020 року у $22,4 млрд. За 
підсумками календарного 2021 року зафіксовано наи більші в історії  Украї ни обсяги експорту 
пшениці – 20071 тис. т, м’яса птиці – 459 тис. т, заморожених ягід та інших фруктів – 76 тис. т, 
макаронних виробів – 38 тис. т» [15]. 

В будь-яких умовах та на будь-якому етапі соціально-економічного розвитку важливим є 
питання безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а отже і безпечності та якості 
аграрної  продукції . В цьому контексті важливою є інформація законодавчої  бази, яка регулює 
санітарні та фітосанітарні заходи. 

Угода про асоціацію між Украї ною та ЄС, яка набула чинності 1 вересня 2017 року, 
ґрунтується на спільних цінностях, які стосуються і системи управління бізнес-процесами в 
аграрніи  сфері. 
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Євроінтеграціи ні орієнтири Украї ни вимагають від вітчизняного агробізнесу дотриман-
ня ряду санітарних та фітосанітарних заходів у контексті забезпечення безпечності та якості 
аграрної  продукції . Регламентуванням таких заходів в Украї ні заи мається Державна служба 
Украї ни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспожив-
служба), яка також адаптовує реалії  національної  аграрної  економіки до вимог ЄС та наближає 
нас до світових стандартів якості та безпечності харчових продуктів. Держпродспоживслужба 
покликана контролювати весь продовольчии  ланцюг «від лану до столу». 

З 2016 року в Украї ні було прии нято ряд законодавчих актів, які регулюють сферу якості 
аграрної  продукції  та безпечності харчових продуктів, серед яких можна виокремити три 
наи важливіші. Важливою складовою запровадженої  в Украї ні системи захисту споживачів є 
можливість встановлення кожного окремого елементу інформаціи ного ланцюга просування 
кормів для тварин. Власне можливість відстежити ланцюг просування не може зробити 
безпечним продукт, проте така можливість створює інструменти керування ризиком, дозволяє 
за потреби встановити: першопричини зниження якості продуктів харчування, систему ї х 
пересування. У підсумку, відстеження інформаціи ного ланцюга просування продуктів 
харчування дозволяє уникнути доведення до споживачів неякісних, шкідливих продуктів. 

Таким чином, у операторів ринку харчових продуктів та представників агробізнесу існує 
декілька причин або спонукальних факторів для забезпечення інформаціи ного ланцюга 
відстеження просування продуктів харчування, які можна розділити на екзогенні 
(законодавство, вимоги та інформування споживачів, забезпечення можливості вилучення) та 
ендогенні (визначення причин невідповідності, принципи системи аналізу ризиків HACCP. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Визначено, що бізнес-процеси аграрної  сфери охоплюють сукупність діи , спрямованих на 
вирішення завдань збалансованого розвитку усіх компонент агропромислового виробництва 
шляхом реалізації  свої х можливостеи  різними виробниками даної  сфери. Також бізнес-процеси 
аграрної  сфери охоплюють різні види діи , пов’язаних із виробництвом, зберіганням і 
постачанням сільськогосподарської  та продовольчої  продукції , а також із забезпеченням 
населення даною продукцією; враховуючи соціальні взаємозв’язки та соціальну інфраструктуру 
(транспорт, торгівля, громадське харчування тощо). Отже, структура аграрної  сфери виходить 
за рамки сільськогосподарського виробництва. 

Досліджено, що систему управління бізнес-процесами в аграрніи  сфері можна розглядати 
на різних рівнях: глобальному (світова економіка), національному (рівень краї ни), 
регіональному або територіальному (рівень окремих областеи  або територіальних громад) та 
локальному (рівень окремих виробників сільськогосподарської  продукції ). 
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