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Одним з основних індикаторів економічного розвитку країни є 
рівень інноваційної активності фірм. Сьогодні загальновизнаним є 
положення про те, що інноваційна діяльність є частиною загальної 
стратегії фірми, націленої на досягнення нею відповідних позицій в 
галузі. Такий підхід узгоджується з поглядом Й.Шумпетера на двояку 
природу конкуренції: як організуючої або творчої сили і як 
дезорганізуючої сили у формі «творчого руйнування» [1, с.128]. В 
результаті конкуренція як динамічний процес сприяє появі нових 
технічних і технологічних рішень, нових товарів, форм організації 
виробництва, джерел сировини. 

В умовах ринкової економіки безпосередньо фірми приймають 
стратегічні рішення щодо фінансування досліджень, несуть ризик за 
наслідки реалізації інвестиційних рішень. 
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Ступінь інноваційної активності фірм і характер інновацій 
значною мірою детермінуються конкурентною структурою галузі. 
Остання зумовлює ступінь інтенсивності конкуренції, наявність 
вхідних бар'єрів у галузь, можливість накопичення фінансових 
ресурсів для R&D (Research & Development), співвідношення 
самостійності в інноваційній діяльності та імітацій. 

Зазначений взаємозв'язок носить двосторонній характер. З 
одного боку, існуюча конкурентна структура галузі визначає 
характер інноваційної поведінки фірми. З іншого боку, залежність 
позицій фірми від прийнятих інноваційних рішень, рівня капітальних 
витрат, періоду можливого отримання ренти від впровадження 
інновацій впливає і на сам тип ринкової структури. Інвестиції в 
розвиток з боку фірм, що закріпилися на ринку, насправді створюють 
додаткові природні бар'єри для входу нових фірм, що призводить до 
зміни рівня концентрації і ступеня конкурентності. 

Найчастіше в літературі робляться спроби зіставлення 
схильності до інноваційної діяльності фірм для двох «крайніх» форм 
конкурентної організації – досконалої конкуренції та монополії. 
Однак значний інтерес становить проблема інноваційної активності 
фірм на олігополістичному ринку. На думку Р. Нельсона і С. Уінтера, 
прихильників еволюційного підходу до дослідження економічних 
змін, саме олігополія є тією ринковою структурою, яка сформувалася 
в галузях, де інтенсивно відбувався процес фінансування та 
впровадження нових технологій [2, с.237] 

Проблема інноваційної активності фірм на українському ринку 
має сьогодні й інший важливий аспект. Спад ділової активності, що 
переживає вітчизняна економіка, зазвичай супроводжується і 
зниженням витрат на розробку нововведень. Однак аналіз діяльності 
великих фірм, особливо на олігополістичних ринках, як 
високотехнологічних, так і менш технологічно прогресивних, 
показує, що для багатьох з них інвестиції в R&D зберігають своє 
пріоритетне значення і в періоди несприятливої економічної 
кон'юнктури. Це дозволяє досягти стратегічних переваг, вийти на 
нові ринки і закріпити позиції в галузі після завершення кризи. 
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У статті розглянуто олійножирову галузь української економіки, 
яка активно розвивається, є для економіки країни однією з 
лідируючих, забезпечує надходження валютних коштів. Однак 
суттєві зміни на світових ринках рослинних олій створюють загрози 
її подальшого розвитку, що стимулює головних гравців ринку 
шукати на ринку стандартизованого продукту шляхи підвищення 
конкурентоспроможності за рахунок інноваційних рішень. 

Різні аспекти розвитку олійножирової галузі знайшли 
відображення у працях таких вчених як В. Г. Андрійчук, 
Н.В.Валінкевич, В. А. Мазур, О. Д. Гудзинський, А. О. 
Заїнчковський, С. П. Капшук, С. М.Кваша, Б. Й. Пасхавер, П. Т. 
Саблук, Л.М.Тимошенко, О. Г. Шпикуляк, О. М. Шпичак. 

Олійножирова галузь України охоплює три категорії 
підприємств. Першу становлять підприємства, що виробляють 
рослинну олію. Це олійно-жирові й олійно-екстракційні комбінати, 
які знаходяться поблизу зон вирощування олійних культур. Друга 
категорія – це переробні підприємства, на яких здійснюється 
виробництво дрібних партій олії для потреб фермерських 
господарств та сільського населення. Третя категорія охоплює 
маргаринові заводи, миловарні комбінати та інших виробників. 

Слід зазначити, що олієжировий підкомплекс визначає умови 
функціонування і перспективи розвитку не тільки галузей, що 
залучені до нього, а також і пов'язаних з ним галузей (кондитерська, 
молочна, хлібопекарська, текстильна промисловість). Крім того, 
переробка багатьох олійних культур практично безвідходна. Так, при 
виробництві соняшникової олії з насіння соняшника утворюється 
лузга, яка використовується при виробництві пелет; макуха і шрот є 
ліквідними кормовими товарами, що містять значну кількість білка. 
Крім інших переваг, така безвідходність дозволяє оптимізувати 
оподатковувану базу підприємства. 

Останнім часом спостерігається стійка тенденція зростання 
обсягів виробництва олійних культур в аграрних підприємствах. Так, 
якщо питома вага посівних площ під олійними культурами становила 
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у 1990 році – 5,71%, в 2000 р. – 11,98%, 2005 р. – 17, 40%, 2010 р. – 
25,05%, а в 2016 р. – 31,1% [3]. 

Згідно з прогнозом міністерства сільського господарства США 
(USDA), у 2016/17 маркетинговому році (МР) в Україні буде 
вироблено 13,5 млн тонн насіння соняшнику, що становить 30,7% 
загальносвітового виробництва. Обсяги виробництва соняшникової 
олії досягнуть 5,541 млн тонн, з яких 4,95 млн тонн буде 
експортовано. Це становить 56,4% світового експорту цього 
продукту. Виробництво соняшникового шроту досягне рівня 5,48 
млн тонн, з яких на експорт буде відправлено 4,7 млн тонн, а це – 
64,6% світового експорту цього продукту [4]. 

При цьому істотно розширюється географія експорту української 
соняшникової олії. Якщо на початку 2000-х років воно імпортувалося 
тридцятьма країнами світу, то в даний час закуповується у 117 країн. 

Таким чином, стрибок, що стався за останнє двадцятиріччя, 
дозволив олійножировій галузі України перетворитися в потужну 
індустрію, для якої характерні високі показники рентабельності і 
темпи зростання. Відправною точкою цього процесу можна вважати 
1998 рік, коли урядом було прийнято 23-х відсоткове експортне мито 
на насіння соняшнику. Скорочення сировинного експорту і 
викликаний цим перерозподіл капітальних ресурсів призвели до того, 
що за цей період в Україні було побудовано 35 нових олійних 
заводів, а сам переробний потенціал збільшився майже в сім разів – 
до 18 млн тонн [5]. 

Зіставивши наведені дані, можна відзначити суттєве 
перевищення переробного потенціалу (18 млн тонн) над обсягами 
виробництва соняшнику (13,5 млн тонн). А при збереженні існуючої 
тенденції потужності переробки сировини до 2020р. досягнуть 
показника у 20 млн т. Це говорить про те, що галузь має надлишок 
виробничих потужностей. Парадоксальність ситуації в тому, що на 
світових ринках протягом вже трьох років відбувається зниження цін 
на соняшникову олію. Так, у 2015/16 МР ціна на олію соняшникову 
варіювалася в межах 3 – 5% від ціни, заявленої на початку сезону, а 
на шроти зниження цін іноді досягало 30 – 33%. Навіть враховуючи 
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суттєве зниження цін пропозиції (у середньому -15 доларів на тонні), 
ціни попиту на 10 доларів нижче. 

Однак цей знижувальний тренд споживання та цін співіснує зі 
зростанням виробництва. Враховуючи невисокі обсяги внутрішнього 
споживання соняшникової олії і профіцитність, як характеристику 
даного ринку (внутрішній попит становить 10-15%, зовнішній 
відповідно - 85-90%), логічно, виходячи з законів ринкового 
ціноутворення, було б очікувати змін на внутрішньому сировинному 
ринку. Однак тут ціни на насіння соняшнику залишаються на 
стабільно високому рівні — $400 за тонну. Це, безумовно, можна 
пояснити конкуренцією переробних підприємств за сировинну базу. 
За підсумками 2015/16 МР, виробництво насіння соняшнику стало 
найприбутковішим видом аграрного бізнесу з показником 
рентабельності у 80,3%, а прогноз на 2016/17 МР – 85% [6]. 

Таким чином, ситуація на олійному ринку досить суперечлива, 
спонтанно розвивається з важко прогнозованими наслідками. 
Конкуренція на світових ринках рослинних олій істотно загострилася 
в останні роки. Принципові зміни, які відбуваються на глобальних 
ринках і пов'язані зі зниженням цін на нафту, загальносвітовою 
економічною і політичною нестабільністю, зміцненням курсу долара, 
зниженням темпів зростання китайської економіки (на частку Китаю 
припадає 13,8% в експорті української соняшникової олії), формують 
нові фактори впливу на ціни, вимагають модифікації стратегій 
поведінки фірм на даних ринках. 

Змінилися і внутрішні умови розвитку даного ринку. Ті 
обставини, які відігравали вирішальну роль на певному етапі і 
дозволили сконцентрувати ресурси для інвестування в 
оллійноекстракціонну індустрію (низька вартість оренди землі, 
дешева робоча сила, девальвація гривні), поступово вичерпують свій 
потенціал. До цього можна додати і ослаблення податкових 
преференцій для аграріїв. У 2016 році система спеціального режиму 
ПДВ для підприємців аграрної сфери змінилася, основна частина 
податкових пільг підприємствам сільського господарства 
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переглянута, скорочена або зовсім скасована. Якщо до 1 січня 
поточного року аграрії залишали ПДВ собі в повному обсязі, то тепер 
виробники технічних культур можуть використовувати у власних 
цілях лише 15% цієї суми, а 85% суми ПДВ перераховують до 
бюджету. 

 Схема розвитку олійножирової галузі в Україні, яка 
сформувалася на даний час, базується на використанні, в першу 
чергу, екстенсивних факторів зростання: розширення площ, зайнятих 
під олійними культурами, збільшення потужностей з переробки 
сировини, експорті основної частини виробленої продукції. 

Слід пам'ятати, що парадоксальність ринкової ситуації та 
формування рівноважної ціни, що було вже зазначено вище, 
абсолютно зрозуміла з точки зору економічної теорії і може бути 
типова для короткострокового періоду в силу низької еластичності 
пропозиції на ринку сировини. Безумовно, в умовах надлишку 
виробничих потужностей і неповного завантаження переробних 
підприємств у довгостроковій перспективі можливі зовсім інші 
наслідки – закриття підприємств, зміна асортименту виробленої 
продукції, тобто зміна параметрів галузі. Тому вже сьогодні учасники 
ринку повинні шукати нові рішення і можливості для адаптації до 
мінливих факторів як внутрішнього, так і світового ринку. Виходячи 
з цього, хотілося б зупинитися на деяких проблемах, типових для 
масложирової галузі країни. 

В даний час масложирова галузь України характеризується 
високим рівнем монополізації. В галузі працює понад 1,2 тис. 
підприємств, але у 2016 році на десять найбільших компаній 
доводилося 71,6 % виробництва нерафінованої соняшникової олії, на 
шести підприємствах сконцентровано 62,3% виробництва 
рафінованої олії та 73,2 % виробництва маргаринової продукції від 
відповідних обсягів їх загального виробництва в Україні. Структура 
цього виробництва наведена в таблиці 1 [7]. 
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Таблиця 1 Основні виробники нерафінованої соняшникової олії  
в Україні в 2016 році 

Найменування підприємства % (до загального виробу) 
ГК «Кернел» 23,8 
ПАТ «Запорізький ОЖК»,  7,8 
Компанія Бунге 7,7 
МХП  7,5 
ПГ «Віолія»  7,2 
ПрАТ «АТ Каргіл»  4,6 
ТОВ «Дельта-Вілмар» 4,2 
ГК «Олсідс»  3,6 
ПАТ «Пологівський ОЕЗ»,  2,7 
ТОВ «Сателіт» 2,5 
Всього 71,6 
Інші  28,4 
Всього по Україні (без урахування олійниць) 100,0 

 

Такі параметри ринку дозволяють характеризувати цю ринкову 
структуру як олігополістичну. Особливість олігополії – у відсутності 
цінової конкуренції, особливо на ринку стандартизованого продукту, 
проведення узгодженої політики. Причому в найближчі роки 
прогнозується подальша концентрація цього ринку за рахунок 
витіснення з нього малих та середніх фірм. 

Найбільшим виробником на українському ринку є група 
компаній «Кернел», яка являє собою вертикально-інтегровану 
компанію, до складу якої входять Приколотнянський, Вовчанський, 
Полтавський, Бандурський олійноекстракційні заводи, 
«Кіровоградолія», ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія», ТОВ 
«Екотранс», ТОВ «Елада». Вони, за даними 2016 року, виробили 
23,8% соняшникової нерафінованої олії в Україні. Компанія «Кернел 
Груп» є не тільки лідером у виробництві олії, але і основним її 
експортером. Закуповуючи сировину у тисяч українських фермерів, 
«Кернел» виробляє близько 7-8% світового виробництва 
соняшникової олії і продає його на всі основні ринки збуту, 
включаючи Індію, країни Європейського Союзу, Єгипет і Туреччину. 
Переробні потужності складають 3.0 млн тон насіння соняшнику на 
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рік, що еквівалентно 1.3 млн тон соняшникової олії наливом і 
близько 1.2 млн тон соняшникової шроту [8]. 

Компанія «Каргілл» (США) – один з найбільших у світі виробників 
та постачальників харчових продуктів, сільськогосподарської 
продукції. В даний час "Каргілл" присутній у 67 країнах світу і налічує 
150 тис. осіб. Згідно публічної звітності, обсяг продажів корпорації 
"Каргілл" перевищує 100 млрд доларів, а річний прибуток коливається 
в межах 1-3 млрд дол. Це глобальна вертикально інтегрована компанія, 
яка фактично обслуговує ланцюжок виробництва та доставки до 
кінцевих споживачів продуктів харчування і є найчастіше 
ексклюзивним постачальником сировини та інгредієнтів для інших 
всесвітньо відомих харчових гігантів, таких як компанії МcDonald's, 
Kraftfoods, Walmart. У 2013 р. частка компанії на українському ринку 
виробництва олії оцінювалася в 11,0%, а в загальному експорті 
соняшникової олії частка компанії становила 12%. Зараз частка 
компанії зменшилася (4,6% виробництва нерафінованої олії за даними 
2016 року через втрату заводу в Донецьку) [9]. 

Компанія «Дельта Вілмар СНД» сьогодні виробляє 9% 
рафінованої та 4,2% нерафінованої соняшникової олії в Україні. 
Засновник Wilmar International Limited – лідер у переробці й торгівлі 
рослинними оліями в Азії. Сьогодні Wilmar International Limited 
входить в список найбільших компаній за вартістю випущених акцій 
на Сінгапурській фондовій біржі. Її діяльність охоплює пальмові 
плантації, заводи з переробки харчових олій, ядромелючи 
виробництва, цехи по виробництву спеціальних жирів, продуктів 
переробки олій, біодизеля, переробку і торгівлю зерном. 
Адміністративний офіс компанії знаходиться в Сінгапурі. Більше 160 
виробничих підприємств розташовані на чотирьох континентах. На 
підприємствах працюють близько 67000 людей. Через велику 
дистриб'юторську мережу продукція компанії поставляється більш 
ніж в 50 країн [10]. 

Транснаціональна компанія Bunge (США) є провідною світовою 
компанією, що працює в сфері агробізнесу та продуктів харчування. 
Здійснює діяльність більш ніж в 40 країнах світу. Кількість 
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співробітників сягає майже 35 тис. чол. Bunge займається закупівлею, 
продажем, зберіганням олійних і зернових культур, переробкою 
олійних, виробництвом цукру і етанолу з цукрової тростини, 
переробкою пшениці, кукурудзи і рису для виготовлення 
інгредієнтів, що використовуються компаніями-виробниками 
продуктів харчування, продає добрива в Південній Америці. 

Головними активами Bunge в Україні є Дніпропетровський 
олійноекстракційний завод, що виробляє рафіновану соняшникову 
олію під ТМ "Олейна", "Розумниця", і олійно-екстракційний завод в 
м.Миколаїві з елеваторами в ряді регіонів України. Крім трейдингу 
зерном та олією, компанія також здійснює торгівлю засобами захисту 
рослин, насіннєвим матеріалом.  

Це далеко не повний перелік фінансово-промислових груп і 
холдингів, які домінують сьогодні на ринку масложирової 
промисловості. Значні власні фінансові засоби і доступ до кредитних 
ресурсів, розвинута логістична система, можливості диверсифікації 
ризиків створюють переваги для великих бізнес-структур. 

Дисбаланс між кількістю сировини й виробничими 
потужностями переробних підприємств істотно змінив стратегію 
поведінки виробників соняшнику, багато з яких використовують свої 
елеватори для зберігання сировини. Якщо раніше сировина 
продавалася відразу після збору врожаю, то сьогодні аграрії очікують 
найбільш зручного моменту, орієнтуючись на ринкову кон'юнктуру. 
Створити запас соняшнику на кілька місяців переробки практично 
неможливо. Певною мірою ця обставина дозволяє вижити і бути 
присутнім на ринку невеликим переробним підприємствам, тому що 
зникла необхідність акумулювати великі обігові кошти, 
використовувати дорогі кредитні ресурси. Більш того, посилилося 
значення іншої конкурентної переваги, незалежного від розмірів 
підприємства, – близькість до виробників сировини. 

Зміна стратегії поведінки фірм на ринку масложирової 
промисловості, викликане посиленням конкуренції на міжнародних 
ринках і негативними ціновими трендами, може бути пов'язано з 
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переходом виробників у більш високі цінові сегменти шляхом 
поглиблення переробки сировини. Основний шлях посилення 
конкурентних позицій галузі на міжнародних ринках – використання 
інноваційних рішень. 

Застосування інноваційних технологій в агробізнесі дозволяє 
підвищити показники ефективності господарювання на 17-45% і 
вище [11]. Однак сьогодні в українському сільському господарстві 
інновації використовують лише 5-10% компаній [12]. 

Лідером інновацій в агробізнесі України в цілому і 
олійножирової промисловості зокрема, є диверсифікована 
інтегрована компанія Кернел. Кернел входить в трійку найбільших 
агрохолдингів України. Її земельний банк становить 390 тис.га. 
Основними культурами є пшениця, кукурудза та соняшник. Крім 
цього Кернел має найбільшу мережу власних елеваторів в Україні і є 
провідним оператором в сфері надання послуг по зберіганню зерна.  

Виробничий ланцюжок підприємств компанії включає: 
виробництво сільськогосподарської продукції, концентрацію, 
логістику і міжнародні продажі зерна; виробництво сирої і 
бутильованої соняшникової олії та її продаж на міжнародному та 
внутрішньому ринках. 

Бізнес модель Кернел включає: власне господарство, третіх осіб – 
фермерів, зберігання на елеваторах, заводи по переробці насіння 
соняшнику, експорт зерна, фасовану соняшникову олію, експортні 
термінали. Акціонерами компанії є європейські інституційні інвестори 
та пенсійні фонди.  

В досягненні стратегічних цілей компанії Кернел інновації 
відіграють ключову роль. В останні роки компанія активно 
застосовувала цілий ряд інноваційних рішень, що дозволили 
скоротити витрати на 10-15% і значно підвищити ефективність 
виробництва. У 2011р. вона почала впровадження елементів точного 
землеробства, таких як GPS-керована система відбору проб грунту, 
технологія диференційованого внесення добрив, спектрофотометрія, 
технологія картографування врожайності, система віддаленого 
контролю виконання операцій і витрат ресурсів, супутниковий 
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моніторинг погодних умов і запасів продуктивної вологи в ґрунті і т. 
д. В 2016/2017 МР компанія планує інвестувати в точне землеробство 
близько 1,5 млн. дол. [13].  

З метою вдосконалення системи диспетчеризації у 2016 р. 
компанією було запущено проекти «Мобільний агроном» і 
«Логістика прибирання». Реалізація цих проектів зробила можливим 
отримання кожним учасником операційного процесу деталізованої 
інформації про рух і використання товарно-матеріальних цінностей у 
процесі здійснення агротехнічних операцій. Компанія має власний 
науково-дослідний центр, де щорічно проводиться близько 1,5 тис. 
наукових досліджень, багато з яких є унікальними.  

Для аграрного бізнесу своєчасне прийняття правильних рішень 
має особливе значення. У цьому зв'язку одним з найбільш важливих 
напрямів інновацій в галузі є побудова систем, що допомагають 
приймати рішення на основі великого масиву даних (включаючи 
історичні дані). Створення таких систем для ефективного управління 
агробізнесом з великим банком землі і парком техніки неможливо без 
використання сучасних IT-технологій. Великі холдинги найчастіше 
самостійно будують свої системи управління, проте небагатьом 
вдається зробити це масштабно і системно. 

У 2016 році Кернел приступила до розробки і впровадження 
широкомасштабного інноваційного проекту зі створення комплексної 
інформаційної системи управління агробізнесом #DigitalAgriBusiness, 
що не має світових аналогів. #DigitalAgriBusiness являє собою проект 
глобальної автоматизації виробничих процесів на основі 
використання можливостей кращих світових IT-технологій для 
управління бізнесом і сучасних агрономічних практик. Враховуючи 
відсутність на світовому ринку готових аналогів проекту, для 
розробки #DigitalAgriBusiness компанія Кернел вирішила залучити 
кращі українські компанії, що займаються розробкою програмного 
забезпечення для світового ринку. 

Основними цілями проекту #DigitalAgriBusiness є:  
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1. Створення інтелектуальної інформаційної системи управління 
виробництвом для ефективного планування, реалізації, моніторингу 
та повного контролю всіх технологічних операцій, управління 
змінами.  

2. Забезпечення максимального використання потенціалу 
кожного поля, кожної одиниці техніки.  

3. Досягнення стійкого зростання врожайності, мінімізації 
операційних витрат і людських помилок. 

Процес розробки проекту #DigitalAgriBusiness поділений на 
кілька етапів. 

На першому етапі передбачається створення функціонального 
модуля «Планування ВПР-ОПР» для планування (як мінімум на 5 
років) оптимальної сівозміни. Воно буде здійснюватися на основі 
історії про поля, наявні в земельному банку компанії. Історія про 
поля включає дані про врожайність, застосовані технології, 
кліматичні умови, фізико-хімічні і агрохімічні характеристики полів і 
т. д. На базі цієї інформації система зможе допомогти зробити 
правильний вибір розподілу культур, необхідних добрив, посівного 
матеріалу, техніки. Використання можливостей модуля «Планування 
ВПР-ОПР» компанія Кернел передбачає вже восени 2017 року, при 
плануванні посівної на сезон 2017-2018г. 

На другому етапі розробки проекту #DigitalAgriBusiness 
передбачено створення модуля «Реалізація ВПР-ОПР», за допомогою 
якого буде здійснюватися доведення конкретних завдань до 
виконавців і вибір необхідної техніки для виконання операцій.  

Створення третього та четвертого модулів проекту дозволить 
здійснювати тотальний онлайн моніторинг всіх операцій і контроль 
виконання запланованого обсягу робіт. 

В результаті реалізації проекту #DigitalAgriBusiness буде 
створена інтелектуальна інформаційна система управління 
виробництвом з великою кількістю IT–сервісів. Система буде 
володіти всією необхідною інформацією, алгоритмами для обробки 
великих масивів даних і управління виробничими процесами. Вона 
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буде працювати на смартфонах і планшетах, тобто буде доступна 
будь-якому співробітнику Агробізнесу Кернел. 

Система дозволить оперативно приймати ефективні рішення на 
різних рівнях управління компанією. Для керівників кластерів 
#DigitalAgriBusiness дасть можливість в автоматичному режимі 
здійснювати оперативне планування, моніторинг поточного стану 
виконання плану за основними показниками, отримувати оперативну 
інформацію про критичне відхилення від планових показників і 
своєчасно приймати рішення про внесення змін в план ВВР-ОПР, 
здійснювати моніторинг і контроль витрат. 

Агрономічна служба компанії отримає можливість в режимі 
онлайн здійснювати планування сівозміни, управління і моніторинг 
плану польових робіт, формування і контроль бюджету, моніторинг 
стану посівів, формування системи добрив, визначення системи 
обробки ґрунту і багато іншого. 

Інженерній службі компанії система #DigitalAgriBusiness 
дозволить здійснювати в автоматичному режимі планування, 
управління і моніторинг стану парку техніки та його технічного 
обслуговування, формування і контроль бюджету, оцінку ризиків. 

Реалізація проекту #DigitalAgriBusiness дозволить компанії 
Кернел перейти до найбільш конкурентоспроможної моделі 
агробізнесу майбутнього. 
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