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TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN 

THE CONDITION OF DIGITAL ECONOMY 
 
Теоретичні положення та дослідження доведено до рівня конкретних стадій, концепцій та 
пропозицій, щодо вдосконалення процесу управління аграрним сектором. Розробка 
цифровізаційної бізнес-моделі аграрного сектору використовує способи організації бізнес-
процесів, тобто принципову модель роботи аграрного бізнесу. Ефективність 
функціонування такої бізнес-моделі забезпечується за рахунок її відповідності зовнішнім і 
внутрішнім потенційним можливостям (ресурсам) аграрного сектору, її відповідності 
стратегічним цілям розвитку аграрного сектору й узгодженості між собою основних її 
компонентів. Вона використовується після розробленої концепції побудови цифровізації 
аграрного сектору, що функціонує виключно на певних стадіях цифровізації. Дістала 
подальшого розвитку цифровізаційна бізнес-модель, яка призначена для переходу на новий 
рівень конкурентоздатності та визначає провідне місце на ринку. Встановлено, що для 
ефективної цифровізаційної бізнес-моделі потрібно створити стабільну аналітичну 
технологію (концепцію побудови) цифровізації цих процесів, яка допомогла б власникам та 
менеджерам швидко і якісно вирішувати усі пов’язані з цим процесом проблеми. 
Уході дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: 
аналіз і синтез із синтезу виокремлюються аналітичні судження, індукція та дедукція, 
абстрагування і конкретизація, метод наукової абстракції, графоаналітичний метод 
(теорія графів) та метод економічного-моделювання 
Розробка цифровізаційної бізнес-моделі, яка активізує бізнес – процеси аграрного сектору, 
що функціонують на відповідних інформаційних платформах, а також активізує он-лайн 
продажі, он-лайн оплата, доставку, відстежує рух товарів для задоволення потреб 
споживачів, клієнтів тощо. Процес цифровізації аграрного сектору має певним чином 
оцінюватися, так, вона характеризують основні параметри, які можуть бути покладені в 
основу її оцінки  та аналізу: напрями цифровізації, швидкість, об’єкт-предмет, причина-
фактор розвитку, стан-результат.  
 
Theoretical provisions and research have been brought to the level of specific stages, concepts and 
proposals for improving the management of the agricultural sector. The development of a digital 
business model of the agricultural sector uses ways of organizing business processes, ie the basic 
model of agricultural business. The efficiency of such a business model is ensured by its compliance 



with external and internal potential (resources) of the agricultural sector, its compliance with the 
strategic objectives of the agricultural sector and the coherence of its main components. It is used 
after the developed concept of digitalization of the agricultural sector, which operates exclusively 
at certain stages of digitalization. The digitalization business model, which is designed to move to a 
new level of competitiveness and defines a leading position in the market, has been further 
developed. It is established that for an effective digital business model it is necessary to create a 
stable analytical technology (concept of construction) to activate these processes, which would help 
owners and managers to quickly and efficiently solve all problems related to this process. 
In the course of the research general and special research methods were used: analysis and 
synthesis. Analytical judgments, induction and deduction, abstraction and concretization, method of 
scientific abstraction, graphoanalytical method (graph theory) and method of economic modeling 
are distinguished from synthesis. 
Development of a digital business model that activates the business processes of the agricultural 
sector, operating on appropriate information platforms, as well as activates online sales, online 
payment, delivery, tracks the movement of goods to meet the needs of consumers, customers and 
more. The process of digitalization of the agricultural sector must be assessed in a certain way, yes, 
it characterizes the main parameters that can be used as a basis for its evaluation and analysis: 
directions of digitalization, speed, object-subject, cause-factor development, state-result. 
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Постановка проблеми. Системне забезпечення розвитку та цифровізації аграрного сектору зумовлена 

основним фактором функціонування конкурентоздатності за умов цифрової економіки в довгостроковому 
періоді. Зазначимо, що під активізацією бізнесу, згідно зі сформульованим визначенням ми розуміємо, що це - 
сукупність трансформацій в усій системі, зумовлених багатоманітними факторами, що призведе до переходу 
підприємства (чи групи взаємопов’язаних підприємств) з одного відносно стійкого стану до іншого. Об’єктом є 
процес трансформації по всій системі підприємства (чи групи підприємств), а суб’єктом управління є акціонери 
та top-менеджмент. 

Дослідження процесів цифровізації агропідприємств можливе за умови дотримання двох базових 
постулатів, які в своїй основі є продуктом дії фундаментальних філософських законів. Аналізуючи наукові 
публікації щодо природи, якості та ефективності процесів цифровізації можемо стверджувати, що існує, як 
мінімум дві трактовки фахівцями цього феномену. Цифровізація всіх об’єктів у світі сприймається людиною з 
позицій як власного життя, так і «пульсації матерії». Це означає, що цифровізацію агропідприємств можна 
розглядати як траєкторію «життєвого циклу» існування об’єкта в природі, або ж як відсутність будь-яких 
трансформацій об’єкта в природі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідження різноманітних аспектів цифровізації через призму цифровізації аграрного підприємства 

присвячено велика кількість наукових праць як вітчизняних дослідників так і зарубіжних, а саме: Р. Інклар, М. 
Тіммер, Б. Ван Арк, Т. Нібель, Ендрю Дж. Ром, Ремша Дезай, Хофакер С.Ф., С.В. Іванов. Н.П. Мешко. Н.Ю. 
Коровайченко, Л.З. Кіт. Збаразська Л.О., Ляшенко В.І..  

Незважаючи на значні доробки вчених з теоретичних та практичних питань цифровізації, існують 
бізнес-моделі за допомогою яких можна сформувати концептуальну модель розуміння процесів цифровізації 
аграрних підприємств. За цих умов необхідним є огляд бізнес-процесів бізнес-моделей аграрних підприємств та 
способи їх організації. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах інфоромаційно-
комунікаційного розвитку як суспільства так і підприємницької діяльності, які впливають на цифровізацію 
державних програм, з’явився великий інтерес до підвищення бізнес-процесів через бізнес-моделі, які пов’язані 
з використанням новітніх цифрових технологій. Тому на сьогодні є актуальним вирішення питань сучасних 
бізнес-моделей, які призводять до привабливості інноваційного бізнес середовища та до цифровізації всіх 
бізнес-інстументів на відстані. 

Формулювання цілі статті. Обґрунтування цифровізаційної бізнес-моделі через трансформатизаційні 
умови нового технологічного укладу 

Методи дослідження.  У ході дослідження було використано такі методи: Індукція та дедукція. 



Індукція використовується при формуванні бізнес-моделі агрохолдинга, яка допоможе ефективно розвиватися 
та функціонувати.  Дедукція використовується при формуванні функції соціально-економічної цифровізації 
агрохолдинга ‒ FR. 

Метод наукової абстракції використовується при формуванні аналітичних зв’язків, які дозволяють 
більш точно та об’єктивно спрогнозувати цифровізацію аграрного сектору  

Спеціальні методи дослідження: графоаналітичний метод (теорія графів) для дослідження аграрного 
сектору пропонується використовувати цифровізаційну бізнес-модель, яка забезпечує зв'язок між ринковою, 
комерційною, виробничою бізнес-моделями та реалізується через підсистему задоволення потреб споживачів, 
клієнтів та через підсистему збутової бізнес-моделі.  

Метод економічного-медолювання ‒ сформована концептуальна модель розуміння процесів 
цифровізації аграрного сектору, що дозволяє у найбільш загальному вигляді сформувати систему 
параметричних рівнянь. 

Виклад основного матеріалу та отримання наукових результатів. 
Незважаючи на певні ознаки цифровізації більшість практиків та науковців визначає цифровізацію 

лінійно. Науковці, в різних аспектах, пробують виокремити етапи цифровізації, її цикли та їх траєкторію. 
Іншими словами, цифровізація агропідприємств відтворює траєкторію досягнення ними стратегічних цільових 
можливостей. Метою цифровізації у такому випадку слід вважати максимально ефективну стратегію 
досягнення цільових можливостей та мінімізацію відхилень від неї.  

Альтернативою лінійного розуміння феномену цифровізації аграрного сектору є існування іншого 
підходу, в основі якого лежить відносна незмінність економічних систем, динаміка яких відбувається за 
рахунок залучення до їх господарського простору більшої чи меншої кількості об’єктів (ресурсів, споживачів 
тощо) економічного середовища. Цифровізація аграрного сектору тоді трактується як явище «пульсації» їх 
виробничої, кадрової та комерційної систем. Такі міркування досить часто використовуються для пояснення 
причин існування економічних циклів, які проявляються через певні проміжки часу функціонування 
підприємств. 

Однак, незалежно від базового підходу до оцінки природи цифровізації аграрного сектору, вона 
обов’язково повинна основуватися на використанні об’єктивних вартісних та індексних (відносних) оцінках 
його параметрів. Лише таким чином ми зможемо створити об’єктивні та універсальні механізми, що дозволять 
уникнути залежності від рівня кваліфікації менеджерів та акціонерів аграрного сектору при їх практичному 
використанні. Необхідність використання саме вартісних одиниць виміру досягнення цільових можливостей 
визначається існуючою сьогодні практикою економічного обліку та аналізу, де вся первинна інформація щодо 
діяльності холдингів фіксується за її вартісним еквівалентом. Така ситуація вимагає співставності індикаторів 
цифровізації із уже використовуваними в агрохолдингах показниками. Саме використання вартісного підходу 
дозволить, на наше переконання, спростити впровадження спеціальних механізмів цифровізації аграрного 
сектору. 

Необхідність використання індексних (умовних) одиниць виміру зумовлена об’єктом дослідження – 
трансформації виробничо-комерційних систем у часі, що призводить до виникнення ряду методичних проблем. 
Індекси досить часто використовуються у дослідженні динаміки економічних бізнес-процесів, і методика їх 
розрахунку є розвинутою. Часто зміна економічного бізнес-процесу визначають у відсотках до обраної бази, що 
також буде використано в подальшому в наших дослідженнях. 

На наше переконання, у основу цифровізації аграрного сектору повинні бути покладені міжнародні 
стандарти управління підприємством, стандарти якості та національні ринкові потреби, а також інформаційні 
системи у вигляді мобільних додатків для ведення аграрного бізнесу. Саме на цій основі можна найкраще 
відтворити процеси цифровізації, найбільш об’єктивно провести його оцінку, повністю досягти мети та 
вирішити завдання дослідження. 

Результативна діяльність підприємств, в тому числі аграрного сектору залежить від ефективного 
управління цим підприємством. Ефективність управління в свою чергу залежить від стандартів та систем 
управління. Їх кількість та різноманітність спектру сфер діяльності дозволяє виокремити ту систему чи той 
стандарт, за допомогою якого тор-менеджер підприємства та його команда ефективно управляє підприємством. 

Розглянемо системи та стандарти, які допомагають ефективно працювати підприємствам: 
1. Група методів IDEF (IDEFo, IDEF1, IDEF1x, IDEF2, IDEF3, IDEF4, IDEF5, IDEF6, IDEF8, IDEF9, 

IDEF10, IDEF11, IDEF12, IDEF13, IDEF14). 
Як зазначив О.С. Норан у своїй статті, що дана методологія IDEF (ICAMDEFinition) призначена для 

використання в інженерії, але ця інтегрована програма для автоматизованого виробництва добре підійшла до 
процесу моделювання на підприємствах, імутувавши в різні структурні підрозділи під різними видами. Останні 
розробки, що до даної методології спрямовані на вдосконалення та інтегрування, за допомогою яких 
інформація буде легше обмінюватися між видами даного стандарту [1]. 

2. Метод MRP був розроблений у 1970-х роках як механізм для виробничих компаній. MRPІ ‒ це 
ділове програмне забезпечення, призначене для підвищення точності та ефективності в основних процесах: 
планування виробництва та управління запасами. 

У 1980-х роках почали використовувати MRPІІ, за допомогою якої нараховували заробітну плату, 
детально планували можливості потужностей, виставлення рахунків, планування роботи та контроль. 

MRPІІ дав можливість порівнювати прогнози з фактичними даними, аналізувати ефективність та 



вдосконалювати процеси для досягнення більшої ефективності [2]. 
3. Системи ЕRP. У цій системі є приголомшливі можливості для більш послідовного надання 

інформації підприємствам економічно (стандартизованим) ефективним способом. Тобто, якщо на підприємстві 
впроваджено систему ЕRP, усі відділи отримують доступ до основної та спільної інформації. Система 
управління підприємством ЕRP включає SCM [3]. 

4. Системи CSRP ‒ це бізнес-методологія, яка орієнтована на покупця, і створює унікальні продукти 
чи надає екстраординарні послуги, за рахунок яких підвищується рівень економічної безпеки підприємства [1]. 

Ефективне функціонування системи цифровізації оцінюється за якістю прийнятих управлінських 
рішень, що досить проблемно оцінити кількісно (у грошових одиницях чи темпах приросту). Але ми 
виокремимо параметри системи цифровізації: 

Тому якість роботи цифровізації ми будемо оцінювати опосередковано за такими параметрами: 
• константність темпів зростання вартості бізнесу; 
• трансформація цільових орієнтирів підприємства; 
• цифровізація рівня економічної безпеки; 
• константність темпів зростання ринкової частки підприємства; 
• трансформація якості бізнес-процесів; 
• стабільність темпів зростання ефективності господарської діяльності тощо. 
Разом з тим наведений перелік не є вичерпним, а лише відтворює найбільш важливі контрольні 

параметри діяльності агрохолдигнів, які, залежно від трансформації конкурентного середовища, можуть бути 
розширені та доповнені, бо відсутність сьогодні практично придатних і універсальних інструментів 
цифровізації аграрного сектору значно ускладнює розробку ефективних цифровізаційних стратегій, гальмує їх 
подальший організаційний та інноваційний розвиток. 

Перш ніж перейти до побудови цифровізації аграрного сектору, підсистеми на підприємстві 
виступають складовою загальної системи управління, слід сформувати системне розуміння бізнес-процесів та 
способу їх організації. Тільки на цій основі можливо сформувати базис для успішної цифровізації аграрного 
сектору, а саме: побудувати бізнес-модель їх діяльності. 

Під бізнес-моделлю аграрного сектору ми будемо розуміти спосіб організації бізнес-процесів аграрного 
сектору, тобто принципову модель роботи аграрного бізнесу. Ефективність функціонування такої бізнес-моделі 
забезпечується за рахунок її відповідності зовнішнім і внутрішнім потенційним можливостям (ресурсам) 
аграрного сектору, її відповідності стратегічним цілям розвитку компанії й узгодженості між собою основних її 
компонентів. 

У загальному вигляді бізнес-моделювання – це процес конструювання моделі реальної організації 
(підприємства), проведення експериментів на цій моделі з метою дослідити процеси цифровізації системи або 
оцінити результативність побудови стратегії цифровізації. Таким чином, бізнес-моделювання ‒ процес, що 
включає і конструювання моделі, і аналітичне застосування моделі для вирішення певної проблеми.  

Слід зауважити, що управління сучасними соціально-економічними системами із року в рік все більш 
ускладнюється, зростає динамічність прийняття стратегічних, тактичних та оперативних рішень. Причиною 
такого роду процесів, на наш погляд, слід вважати ускладнення організаційної структури економічних 
відносин, під яким потрібно розуміти трансформацію характеру взаємин між різними складовими елементами 
підприємств чи організацій і технологічно-технічними системами, з якими вони взаємодіють. Сьогодні 
більшість науковців переконані, що трансформація однієї з характеристик системи може легко привести до 
трансформації в інших частинах системи. Саме тому одержала подальший розвиток методологія системного 
аналізу, яка покликана допомогти управлінцям різних рівнів системно вивчати й осмислювати наслідки таких 
трансформацій. 

З врахуванням результатів експертного опитування було визначено коефіцієнти вагомості показників 
розвитку кожної складової, з використанням яких обраховуються узагальнюючі показники розвитку. 
Інтерпретація узагальнюючих індикаторів розвитку аграрного сектору за складовими здійснюється за шкалою 
інтерпетації: 0-0,29  - затримка розвитку; 0,3-0,59 помірний розвиток; 0,6-0,89 помітний розвиток; 0,9-1,0 
прискорений розвиток (рис. 1). 

 



по Формування показників розвитку аграрного сектору на основі складових:

 
Рис.1. Підхід до оцінки розвитку  аграрного сектору в умовах цифровізації 

 
Таким чином, запропоновано підхід до оцінки розвитку аграрного сектору, що ґрунтується на 

комплексному оцінюванні складових розвитку, а також їх чутливості до цифровізації. На наш погляд це можна 
зробити на основі оцінки чутливості індикаторів розвитку до впливу цифровізації, оцінити яку можна, 
використовуючи матричний метод (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Матриця «Чутливість розвитку аграрного сектору до впливу цифровізації» 

Середній темп зростання значення показника цифровізації по 
складовій 

Ознака 
«цифровізація» 

Ознака:  
«розвиток» 

Найвище значення Середнє значення Найнижче значення 

Стрімка зміна 
Зона високої 
чутливості до 
цифровізації 

Зона умовно-високої 
чутливості до 
цифровізації 

Зона  
невизначеної 
чутливості до 
цифровізації  

Поступова 
зміна 

Зона умовно-високої 
чутливості до 
цифровізації 

Зона  
середньої чутливості 

до цифровізації 

Зона умовно-низької 
чутливості 
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 Без змін або 
падіння 

Зона  
невизначеної 
чутливості до 
цифровізації 

Зона умовно-низької 
чутливості до 
цифровізації 

Зона мінімальної 
чутливості до 
цифровізації 

 

Розрахунок показників оцінки розвитку аграрного сектору 

Шкала інтерпретації узагальнюючих індикаторів розвитку  
 

Вибір методів оцінки 

Економічна  Соціальна   Екологічна   

 Індикаторний  Бальний (експертний) Матричний 

Визначення показника цифровізації по кожній складовій та його зміни

Розрахунок узагальнюючих індикаторів розвитку  за складовою та їх 
і

Побудова матриці оцінювання чутливості складових розвитку до 
впливу цифровізації 

Визначення впливу цифровізації розвиток із застосуванням  матриці  

0-0,29  0,6-0,89 0,9-1,0  0,3-0,59 

Інтерпретація рівня розвитку аграрного сектору за складовими 



Складовій розвитку, яка за матрицею попадає до зони високої чутливості або до зони мінімальної 
чутливості має приділятися найбільше уваги при розробці сценаріїв розвитку в умовах цифровізації. 

Сьогодні очевидно, що аграрні підприємства для виживання на ринку і збереження 
конкурентоспроможності повинні час від часу вносити зміни до своєї господарської діяльності. Більш того, 
потреба у таких змінах стала виникати настільки часто, що їхній вплив на життєвий цикл аграрного 
підприємства вже не розглядається як виняткове явище.  

Висновки. Таким чином використовуючи цифровізаційну бізнес-модель потрібно звернути увагу на 
базисні бізнес-процеси в аграрному секторі та, що не менш важливо на ідентифікацію та формалізацію 
можливих варіантів цифровізації задля досягнення мети. Ефективність функціонування такої бізнес-моделі 
забезпечується за рахунок її відповідності зовнішнім і внутрішнім потенційним можливостям (ресурсам) 
аграрного сектору, її відповідності стратегічним цілям розвитку й узгодженості між собою основних її 
компонентів. Вона використовується після розробленої концепції побудови цифровізації аграрного сектору, що 
функціонує виключно на певних стадіях цифровізації.  
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