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IMPLEMENTATION OF THE RURAL AREAS BUSINESS POTENTIAL: CURRENT 

CONDITIONS AND PROSPECTS 
 
Стаття присвячена дослідженню умов та чинників формування підприємницького потенціалу 
сільських територій та обґрунтуванню заходів щодо його реалізації в сучасному економічному 
середовищі. Авторами розглянуто теоретичну суть підприємницького потенціалу сільських 
територій, визначено його складові та особливості. Встановлено, що він переважно 
реалізується через малі форми господарювання, зокрема фермерські господарства, 
сільськогосподарські кооперативи, особисті селянські господарства. Узагальнено чинники 
розвитку підприємницького потенціалу та наведено їх розширену номенклатуру. Дано 
характеристику програм бюджетної підтримки розвитку аграрного підприємництва на 
загальнодержавному та регіональному рівнях. Визначено основні напрями реалізації 
підприємницького потенціалу сільських територій, серед яких основну увагу пропонується 
приділити розвитку нетрадиційних та малопоширених видів діяльності. 
 
There have been investigated in the article conditions and factors of formation of the rural areas 
business potential and substantiated the measures on its using in the modern economic 
environment. The theoretical essence of business potential of rural areas, its components and 
features are determined by authors. It has been established that potential is mainly implemented 
through small forms of economic activity, in particular, farms, agricultural cooperatives, private 
peasant farms. The factors of development of business potential are generalized and their extended 
nomenclature is presented. The description of budget support programs for the development of 
agrarian business at the national and regional levels is given. The basic directions of 
implementation of the rural areas business potential are determined, among which the main 
attention is paid to the development of non-traditional and scarce types of activity. 
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Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах проблема мобілізації підприємницького 

ресурсу сільського населення та його ефективного використання є особливо актуальною. З її вирішенням тісно 
пов’язують подальші перспективи розвитку аграрного сектора, подолання сільського безробіття, зростання 
добробуту населення та поліпшення продовольчої безпеки країни. Передумовою для цього є значний 
економічний і соціальний потенціал сільських територій, давні традиції господарювання та приватного 
підприємництва на селі, зростаючий попит на продовольчу продукцію у світі. Водночас механізм реалізації 
підприємницького потенціалу сільського населення недостатньо дієвий і потребує детального дослідження 
середовища його формування та подальших напрямів розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти розвитку сільських територій досить 
тривалий час знаходяться в центрі уваги вчених-аграріїв. Вагомий внесок у дослідження цієї проблематики 
зробили В.Андрійчук, О. Бородіна, В. Борщевський, В. Месель-Веселяк, Є.Майовець, М. Малік, Л. Молдован, В. 
Липчук, О. Онищенко, І. Прокопа, Г. Черевко О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Ними, зокрема, розроблені 
концептуальні засади розвитку різних форм господарювання в аграрній сфері, відтворення трудового потенціалу 
села, подолання проблеми сільського безробіття, становлення конкурентоспроможного аграрного виробництва, 
розвитку сільськогосподарської кооперації та раціонального використання ресурсного потенціалу села. Питання 
інституційного забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері розробляються Ю. Губені, 
Г.Калетніком, О.Шпикуляком, Г. Пчелянською та ін.  

Однак в динамічному економічному середовищі значна частина проблем у сфері забезпечення дієвості 
механізму реалізації підприємницького потенціалу сільських територій залишається невирішеною і потребує 
подальших досліджень. 

Цілі статті. Метою статті є дослідження умов та чинників формування та реалізації підприємницького 
потенціалу сільських територій та обґрунтування заходів щодо активізації його використання. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «потенціал» відносять до найбільш мінливих і невизначених 
категорій економічних наук. У класичному визначенні під «потенціалом» зазвичай розуміють: 1) засоби, 
запаси, джерела, що є в наявності або можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення 
певної мети; 2) можливості окремої особи, суспільства, держави в певній сфері. 

В економіці категорія «потенціал» використовується для позначення невиявлених, нерозкритих, а 
часом несформованих або не матеріалізованих можливостей, які можуть перетворитися на реальні тільки в 
результаті певних дій, реалізації певного економічного процесу. 

Серед сучасних визначень змісту даної категорії заслуговує на увагу підхід О.Чаленко, який виділяє 
три наукових парадигми економічного потенціалу. Він розрізняє економічний потенціал, по-перше, як 
сукупність ресурсів, які є в наявності; по-друге, як результат економічних і виробничих відносин між 
суб'єктами господарської діяльності і, по-третє, як здатність продуктивних сил для досягнення певного ефекту 
[1, с.33-35].  

Інший підхід пропонує А. П. Миргородська, яка виділяє ринкову і виробничу концепції визначення сутності 
підприємницького потенціалу [2, с.146]. Ринкова концепція ґрунтується на дослідженні різних ринкових аспектів 
потенціалу, а в рамках виробничої концепції підприємницький потенціал розглядається як складовий елемент 
більш високого рівня (економічного потенціалу). 

Науковець вбачає у сутності підприємницького потенціалу: 1) «сукупність можливостей та здатностей 
реалізації ідейного портфелю підприємця у товари, роботи, послуги, через ведення обраного виду діяльності 
для отримання максимального прибутку»; 2) «сукупність особистих якостей, за допомогою яких здійснюється 
господарська діяльність для отримання максимального прибутку»; 3) «як вплив його складових на структурні 
елементи економічного потенціалу для досягнення максимальної ефективності їх функціонування» [2, с. 144]. 

Краснокутська Н. розуміє підприємницький потенціал як сукупність здібностей, знань і навичок 
фізичних осіб щодо здійснення підприємницької діяльності [3, с. 25]. Тобто категорія «підприємницький 
потенціал» по-суті трактується як похідна від «трудового потенціалу».  

Безсумнівно, для розвитку підприємницького потенціалу в сучасних умовах все більшу вагу набуває 
необхідність розвитку факторів, що визначають розвиток людського капіталу – винахідливість, інтелект, 
передбачення, інноваційність, ризикованість тощо. Практично всіма дослідниками проблем підприємництва 
підтверджується необхідність формування сукупності особистих якостей, орієнтованих на підприємницьку 
поведінку, в основі якої є прагнення до реалізації господарської діяльності, орієнтованої на отримання 
максимального прибутку. Тому вкрай важливо забезпечити соціально-економічні умови відтворення робочої 
сили (соціальний захист, умови освітнього, культурного розвитку, охорона здоров'я тощо). 

В сучасному середовищі підприємницький потенціал формується в умовах економічної свободи, високого 
рівня ризику і самоорганізації діяльності через механізми виховання, навчання, соціалізації, адаптації, 



мотивації, узагальнення життєвого досвіду і проявляється в здатності підприємця ефективно застосовувати 
інформацію, генерувати ідеї і нові знання в межах визначених цілей. 

Попри домінуюче значення професійно-кваліфікаційної складової, важливу роль у структурі категорії 
«підприємницький потенціал» набуває креативна складова, яка визначається творчою активністю, а також 
психологічна складова, що проявляється у розумінні індивідумом відповідальності за власну діяльність та 
наслідки прийняття певних рішень чи дій. 

Характерною особливістю підприємницького потенціалу є й те, що він неодмінно вдосконалюється в 
міру еволюції людства і залежить, передусім, від рівня розвитку продуктивних сил на певний момент часу. 
Підприємницький потенціал поліпшується за рахунок набутого досвіду, знань і умінь, своєчасної підготовки і 
перепідготовки відповідно до зміни техніки і технології виробництва. 

У цьому контексті Хачатрян В.В. і Богацька Н.М. пропонують наступну редакцію поняття 
«підприємницький потенціал» – сукупність особистих якостей, набутого досвіду, професійної підготовки, 
психологічної готовності до змін, готовності до постійного самовдосконалення та здатності передбачати та 
запобігати ризику, що виникає в процесі підприємницької діяльності [4, с.100]. 

Проведений аналіз наукових підходів до визначення сутності категорії «підприємницький потенціал» 
показав, що більшість авторів розглядають його через ототожнення з підприємницькими здібностями окремого 
індивіда або як складову частину економічного потенціалу підприємства. Водночас, цю категорію можна 
застосувати до певних груп населення, територій, галузей економіки, регіонів тощо. 

Варто зауважити, що підприємницький потенціал населення різних вікових груп та місця проживання суттєво 
відрізняється за змістом і структурою. Ці відмінності визначаються цілою низкою факторів, серед яких: різниця в 
способі життя й мислення, освітньо-професійному та інтелектуально-культурному рівні, демографічній структурі 
населення, ціннісних установках, мобільності, схильності до ризику й інновацій, розмірі і структурі матеріального 
забезпечення, тощо. 

Тому, узагальнивши наведені вище теоретичні положення підприємницький потенціал сільських територій 
можна визначити як здатність та можливість членів домогосподарств і суб'єктів господарювання сільських 
територій до виробництва продукції, надання послуг на засадах адекватної ринковим умовам підприємницької 
поведінки, орієнтованої на отримання прибутку на основі використання природно-ресурсних, економічних і 
соціальних факторів. 

У сільській місцевості розвиток підприємництва має специфічні особливості, зумовлені історично 
закріпленими звичаями, традиціями, менталітетом. Як зазначає В.С. Півторак, суб’єкти підприємницької діяльності 
даної сфери функціонують в умовах інституціонального середовища зі специфічними елементами власної культури, 
каналами міжособистісних взаємозв’язків та внутрішніми й зовнішніми факторами, що мають прямий або 
опосередкований вплив на їхню діяльність [5, с.141]. Водночас, наявна інституційна система розвитку аграрного 
підприємництва не спроможна забезпечити мешканцям сіл економічного інтересу щодо зайнятості в аграрній сфері. Як 
наслідок, маємо масовий відтік молодих, креативних, економічно активних осіб у міста або закордон. 

Окрім цього низький рівень підприємницької активності мешканців сіл визначається їх 
неспроможністю до самостійного господарювання і управління, коли доводиться вирішувати багато 
господарських проблем без належних знань та досвіду, працювати в умовах невизначеності і економічної 
нестабільності, шукати джерела фінансування. 

Підприємницький потенціал сільських територій значною мірою реалізується через малі форми 
господарювання, яким притаманні основні риси підприємництва – ініціативність, самостійність, новаторство, 
високий ризик. Серед них розрізняють форми підприємницького типу (фермерські господарства, приватні 
підприємці, виробничі кооперативи) та форми господарського типу (особисті селянські господарства, обслуговуючі 
та садово-городні кооперативи тощо). 

Важливе значення для реалізації підприємницького потенціалу сільських територій має розвиток 
інституту сімейних фермерських господарств, які б прийшли на зміну особистим селянським господарствам. 
Правові передумови для цього створені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» 
від 31.03.2016 р.№1067-19. 

Закон передбачає, що господарська діяльність сімейного фермерського господарства повинна 
здійснюватися у статусі юридичної особи або фізичної-особи підприємця, за умови, що в його підприємницькій 
діяльності буде використовуватися лише праця членів господарства [6]. Таке підприємство не тільки легалізує 
свій статус, але й отримує доступ до програм державної фінансової підтримки, має змогу формувати власну 
торгову марку і за умови дотримання санітарних, екологічних та інших вимог – реалізувати продукцію на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Відзначимо, що за достатнього підприємницького потенціалу, малі форми господарювання на селі 
можуть трансформуватись у вищий рівень. Наприклад, особисте селянське господарство за досягнення більш 
високої результативності праці і залучення інших членів сім’ї може провести державну реєстрацію для отримання 
юридичного статусу сімейного фермерського господарства і вийти на комерційні засади роботи, окрім того, що й 
надалі зможе забезпечувати задоволення свої особистих потреб у продуктах сільського господарства. 

Особливістю аграрного підприємництва є визначальний вплив на його підприємницький потенціал 
головного фактора виробництва в аграрній сфері – землі. Адже земля – це не лише засіб і предмет виробництва. 
Це своєрідний капітал, додаткове джерело доходів, основа продовольчої безпеки сільських родин і стабільності 



для підприємців. Це також інструмент залучення у сільське господарство значних фінансових інвестицій. Саме 
земельні відносини визначають вектор усієї системи аграрних відносин у суспільстві.  

Окрім цього можна виділити наступні фактори розвитку та реалізації підприємницького потенціалу 
сільських територій (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фактори розвитку підприємницького потенціалу сільських територій 

 
Формування відповідної системи інституційного забезпечення і державної підтримки розвитку 

підприємництва в сільській місцевості, яка враховуватиме перераховані фактори, визначатиме подальший 
розвиток і повноту використання підприємницького потенціалу сільських територій. 

Сьогодні потенціал малих форм господарювання на селі визначається обсягом сконцентрованих у них 
ресурсів та внеском у загальні результати функціонування аграрної галузі. Зокрема, у Львівській області у 
розпорядженні фермерських господарств, приватних підприємців та громадян знаходиться 731,2 тис. га 
сільськогосподарських угідь, що становить 72,4% від їх загальної площі. Також у малих формах господарювання 
сконцентровано 94% поголів’я ВРХ (в т.ч. 96,2% корів), 45 % – свиней, 97,2% – овець і кіз, 83,4% птиці. Малі 
підприємства та фізичні особи-підприємці області забезпечують роботою понад 5 тис. працівників. Водночас, 
майже 170 тис. осіб (46% зайнятого сільського населення) задіяні в особистих селянських господарствах, де 
через погане ресурсне забезпечення продуктивність їхньої праці вкрай низька. 

ФАКТОРИ  
РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 
СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ 
• стан технічного забезпечення аграрного 
виробництва; 
• ширина асортименту та доступність техніки та 
інших основних та оборотних засобів для 
аграрного виробництва; 
• розвиток інноваційних технологій виробництва та 
можливості їх впровадження; 
• технічні стандарти та нормативи; 
• процедури контролю за якістю та безпечністю 
продовольства; 
• наявність умов для зберігання і переробки продукції 
 

ЕКОНОМІЧНІ 
• тенденції та структура аграрного виробництва, 
• фаза економічного циклу розвитку економіки; 
• забезпеченість ресурсами, наявність 
кваліфікованого персоналу; 
• характер та рівень розвитку аграрних та 
земельних відносин; 
• інвестиційний клімат 
• стан зайнятості та безробіття сільського населення 
• умови постачання сировини і матеріалів, 
динаміка цін на них; 

ПРИРОДНІ, ЕКОЛОГІЧНІ 
ТА ГЕОГРАФІЧНІ 

• Природно-кліматичні  та 
ґрунтові умови в регіоні 
• Екологічні умови, 
обмеження та нормативи 
• Плата за використання 
ресурсів, ціни на сировину 
• віддаленість від джерел 
сировини та ринків збуту  

РИНКОВІ 
• Наявність диверсифікованих каналів збуту продукції 
• рівень конкуренції у галузі та на ринках певних 
продуктів; 
• бар'єри для входження на ринок  
• поведінка конкурентів; 
•  стан інфраструктури аграрного ринку та транспортної 
інфраструктури; 
• динамічність коливань цін та попиту на 
сільськогосподарську продукцію, їх прогнозованість; 
• можливості виходу на зовнішні ринки; 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ 
• ставлення соціальних груп селян 
до підприємництва, 
• соціальні устої на селі,  культурні 
та сімейні цінності; 
•  звичаї і культура 
господарювання; 
• традиції підприємництва  та 
кооперації селі; 
• рівень розвитку місцевого 
самоврядування 

ІНСТИТУЦІЙНІ  
• Наявність та досконалість законодавчої бази для 
розвитку підприємництва; 
• стратегія економічних реформ в аграрному секторі; 
• фіскальна, грошово-кредитна та валютна політика,  
• стабільність та прозорість законодавства, 
• узгодженість окремих законів та підзаконних актів; 
• державні програми підтримки аграрного 
виробництва та експорту продовольства; 
• дозвільні процедури та легкість ведення бізнесу; 
• мораторій на купівлю-продаж землі 
• дорадча підтримка аграрного сектору 



Тому об’єктивною є необхідність трансформації особистих селянських господарств у нові 
організаційні структури і набуття правового статусу сільськогосподарського товаровиробника. За твердженням 
Ю. Губені та Ю. Коверко сьогодні склалися умови (інвестиційна привабливість, державна підтримка, 
поліпшення цінової ситуації), за яких підприємці мають більші перспективи ніж особисті селянські 
господарства [7, с. 98].  

Ці перспективи насамперед визначаються збільшенням обсягів фінансування та розвитком різних 
напрямів державної фінансової підтримки. Але остання передбачена лише для організованих форм товарного 
виробництва. Зокрема, у таблиці 1 наведені обсяги видатків з державного бюджету на розвиток АПК.  

 
Таблиця 1. 

Обсяг видатків з державного бюджету на розвиток АПК, 2018 р. 
№ 
п/п 

Стаття видатків 
Обсяг фінансування, млн. 

грн. 
1. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів  
66,0 

2. Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств 1000,0 
3. Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними (компенсація 80% вартості 
саджанців) 

300,0 

4. Державна підтримка галузі тваринництва 4000,0 
5. Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (відшкодування вартості до 

25% вартості с/г техніки вітчизняного виробництва, визначеної переліком та 
придбаної через державний банк) 

945,0 

6.  Надання кредитів фермерським господарствам 43,1 
 
Основний акцент, як бачимо, робиться на підтримку галузі тваринництва, яка сьогодні знаходиться у 

вкрай занедбаному стані. Виділені державою 4 млрд. грн. за цією статтею заплановано використовувати на 
наступні цілі: 

– часткове відшкодування відсотків за кредитами на розвиток галузей вівчарства, козівництва, 
бджільництва, звірівництва, кролівництва, аквакультури; 

– компенсація до 25% тіла кредиту, залученого на будівництво або реконструкцію комплексів в галузях 
свинарства, птахівництва та ВРХ; 

– відшкодування 30% вартості введених в експлуатацію тваринницьких комплексів, побудованих без 
залучення кредитних коштів; 

– виплата дотації агровиробникам (юридичним особам) у розмірі 1500 грн. на одну голову корів 
молочної, м'ясо-молочної і м’ясної порід; 

– виплата дотації 2500 грн. на голову молодняка ВРХ господарствам населення за утримання до 12 
місяців; 

– виплата компенсації в розмірі 50% вартості високопродуктивного поголів’я, а також біологічного 
матеріалу та ембріонів. 

Для реалізації підприємницького потенціалу малих форм господарювання – фермерських господарств та 
сільськогосподарських кооперативів державою виділено 1 млрд. грн. Фермерам ці кошти налаються на 
здешевлення кредитів, компенсацію до 80% вартості придбаного насіння (але не більше 30000 грн), 
компенсація 90% вартості дорадчих послуг та 40% вартості сільгосптехніки.  

Сільськогосподарським кооперативам державна допомога у рамках даної програми надається на 
співфінансування проектів, які СОК реалізують в галузі садівництва, ягідництва, заготівлі молока, будівництва 
овоче- та фруктосховищ. При цьому компенсується до 70% витрат на придбання обладнання. 

Аналогічні за змістом програми державної підтримки підприємницьких ініціатив у сільській місцевості 
реалізуються і в рамках регіональної економічної політики. Зокрема, Комплексна програма підтримки та 
розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016–2020 рр. передбачає: 

1) фінансову підтримку суб’єктів господарювання АПК, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за 
кредитами (позиками), залученими у банківських установах, кредитних спілках у національній валюті. Обсяг 
фінансування на 2018 р. – 2,5 млн. грн.;  

2) фінансову підтримку суб’єктів господарювання АПК на зворотній основі у вигляді пільгових 
кредитів на реалізацію бізнес-планів. Обсяг фінансування на 2018 р. – 14,9 млн. грн. Кредити надаються під 5% 
річних терміном до 5 років у розмірі до 500 тис. грн. (згідно бізнес-плану);  

3) фінансову підтримку сільськогосподарським кооперативам у вигляді часткового відшкодування 
витрат на придбання саджанців малини (до 70% вартості, але не більше 500 тис. грн. на один кооператив) у 
суб’єктів розсадництва Львівської області. Обсяг фінансування – 1 млн. грн. на рік. 

4) фінансову підтримку суб’єктів господарювання в галузі сільського господарства у вигляді дотацій на 
площу угідь, на яких проводитимуться заходи зі збереження та відтворення родючості ґрунтів. Обсяг 
фінансування – 1,2 млн.грн. на рік. 



Також, у Львівській області у 2018 р. розпочато впровадження низки інвестиційних проектів, зокрема 
проект розвитку інфраструктури агротуристичного кластера, проект сталого розвитку гірських територій 
Львівської області. У перспективі – реалізація аграрно-рекреаційного проекту «Файнаberry» по створенню 
плодово-ягідного кооперативу. Культури, які заплановано вирощувати – суниця садова, виноград, лохина, 
малина, лаванда, персик, абрикос, черешня, вишня, груша. 

Крім фінансового забезпечення, підприємцям у сільській місцевості надається всебічна організаційна 
та інформаційна підтримка. Зокрема, при Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА з січня 
2018 р. діє Консультаційно-дорадчий центр для аграріїв. Спільно з управлінням туризму і курортів 
Департаментом розробляється гастро-путівник – каталог ферм та господарств, де можна побачити виробництво 
та скуштувати натуральну продукцію, притаманну лише цій території. 

З метою організації збуту селянами та фермерами своєї продукції ринок у Львові «Верхній Шувар» та 
ринок у м. Винники надають площадки для торгівлі сільськогосподарською продукцією малим виробникам 
Львівщини. 

Аналізуючи напрями державної підтримки розвитку АПК, можна зробити висновок, що перспективи 
реалізації підприємницького потенціалу сільських територій значною мірою пов’язані із розвитком різних форм 
аграрного підприємництва, орієнтованого на виробництво малопоширених та нетрадиційних видів 
сільськогосподарської продукції. Сьогодні фермерські господарства та інші малі форми господарювання 
можуть успішно заповнити такі продовольчі ніші, як виробництво плодів і ягід, винограду, овочів, картоплі, 
горіхів, меду, сирів та багато інших, які представлені на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Перспективні та малопоширені види підприємництва у сільському господарстві 

 
Через низький експортний потенціал виробництво цих видів продукції знаходиться поза сферою 

інтересів великих агрокомпаній. 
Крім того, перевагою цих видів діяльності є те, що вони не потребують великих затрат праці і коштів, 

залучення великих площ землі чи габаритної техніки, характеризуються високими доходами на одиницю площі, 
незаповненим ринком збуту продукції. Також вони дають можливість отримувати значні сезонні доходи від 
продажу супутньої продукції. Наприклад, овочеві, садівниці і квітникарські господарства можуть непогано 
заробляти на продажі розсади, саджанців, насіння. 

З огляду на рівень державної підтримки певні перспективи на рівні дрібних виробників має розвиток 
підприємницьких ініціатив у тваринницькій галузі. Це пов’язано з тим, що належний догляд за тваринами 
дозволяє приватним господарям підтримувати конкурентний рівень їх продуктивності. 

Шляхом розвитку організованих форм малого підприємництва на селі можна вирішити цілу низку 
питань і проблем: 

• Легалізувати і централізувати збут надлишкової продукції особистих селянських господарств; 
• Забезпечити належний рівень якості продукції за допомогою процедур стандартизації та 

сертифікації; 

ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
ЕКОНОМІКИ 

РОСЛИННИЦТВО 
• вирощування лікарських трав; 
• декоративне та репродуктивне 
садівництво; 
• квітникарство; 
• вирощування екзотичничних та 
малопоши-рених овочевих 
культур (різні види салатів, 
капусти, спаржа, квасоля тощо) 
• органічне виробництво 
зернових та зернобобових 
• вирощування тютюну; 
• вирощування ягід 

ТВАРИННИЦТВО 
• розвиток 
бджільництва; 
• розведення 
декоративних тварин 
і птиці; 
• вирощування 
перепелів; 
• кролівництво 
• вирощування 
хутрових звірів 

ПЕРЕРОБКА 
ПРОДУКЦІЇ І 

НАДАННЯ ПОСЛУГ 
• виробництво спецій, 
• виробництво рослинних 
олій  
• сироваріння; 
• виробництво фруктових 
та овочевих соків 
• сільський зелений туризм 
• надання агротехнічних та 
транспортних послуг 



• Підвищити рівень економічної і фінансової грамотності селян та всіх потенційних сільських 
підприємців; 

• Підвищити ефективність використання сільськогосподарських угідь. 
• Послабити проблему сільського безробіття і зменшити інтенсивність міграції молоді у міста та 

закордон. 
• Підвищити попит на аграрну освіту та наукові розробки 
• Сформувати джерела фінансування сільської соціальної інфраструктури. 
Водночас розвиток різних форм малого підприємств в аграрній сфері потребує належної інституційної, 

організаційної, інформаційної та фінансової підтримки з боку держави та органів місцевого самоврядування.  
Серед організаційних проблем, які гальмують розвиток сільськогосподарського виробництва на базі 

малих підприємств науковці виділять наступні: недосконалість правової захищеності фермерів (селян) від 
бюрократизму апарату держави та великих сільськогосподарських підприємств; складнощі з реєстрацією 
підприємства, формуванням пакету документів для початківців-підприємців; відсутність потрібного власного 
капіталу; проблеми з постачанням ресурсів й збутом вирощеної продукції; відсутність матеріально-технічної бази 
через слабку фінансову підтримку і недостатнє кредитне забезпечення; низький рівень організації кооперування 
фермерів, створення асоціацій [8].  

Поряд із цим діють обмежуючі чинники зумовлені специфікою певної діяльності. Для прикладу 
сільський зелений туризм має перспективи розвитку лише в привабливих для відпочивальників районах, 
вирощування тютюну чи лікарських рослин потребує відповідної ліцензії та контролю з боку держави і т.д. 

З огляду на це для подальшого розвитку та ефективної реалізації підприємницького потенціалу населення 
у сільській місцевості необхідно: 

- удосконалити існуючу нормативно-правову базу та розробити цільові програми розвитку 
нетрадиційних видів підприємництва, 

-  надавати виробникам дорадчий супровід, допомогу у бізнес-плануванні через Департаменти АПР, 
галузеві навчальні та наукові заклади; 

- розширювати систему економічних важелів та стимулів щодо розвитку сільськогосподарського 
виробництва на товарних засадах;  

- сприяти формуванню оптових та роздрібних ринків малопоширених видів аграрної продукції, розвитку 
обслуговуючої та кредитної кооперації, створенню неформальних об’єднань виробників; 

- сформувати організаційно-економічний механізм функціонування даного типу виробництва, який повинен 
передбачати систему взаємозв’язків між виробниками, виробниками та постачальниками, виробниками та покупцями;  

- у зв’язку із зовнішньоекономічними можливостями забезпечити кооперування виробників 
нетрадиційних видів продовольства з метою сертифікації якості виробленої продукції та їх вихід на міжнародні 
ринки; 

- забезпечити розробку та застосування нових правил і стандартів торгівлі, покращити доступ 
виробників продукції до оптових ринків та ринкової інфраструктури для налагодження каналів прямого збуту 
продукції; 

Також, з метою мінімізації ризиків та отримання стабільних фінансових результатів суб’єкти 
господарювання, які займаються виробництвом специфічних видів сільськогосподарської продукції повинні 
обирати поглиблену спеціалізацію та диверсифікацію своєї діяльності. Особливу увагу слід приділити 
впровадженню систем органічного землеробства та екологічних технологій, які дозволять гарантувати  безпеку 
та високу якість продовольства. 

Для успішного розвитку сімейних ферм їм необхідно забезпечити пільговий доступ до земельних і 
природних ресурсів, отримання спеціальної освіти та розширити  прямі форми державної фінансової підтримки. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ефективна реалізація підприємницького 
потенціалу сільських територій потребує задіяння усієї системи важелів і стимулів розвитку аграрного 
підприємництва. Лише створивши сприятливі та прозорі умови діяльності для приватних підприємців, здорове 
конкурентне середовище, диверсифікувавши види діяльності сільського населення, налагодивши роботу 
виробничих, збутових та обслуговуючих кооперативів можна істотно покращити ефективність використання 
природних і людських ресурсів села, зміцнити його економічну і соціальну основу. Розробка механізмів, які б 
дозволили досягти цих цілей є невідкладним завданням подальших наукових пошуків і досліджень. 

Крім цього, запорукою успіху проектів розвитку підприємництва на селі є завершення адміністративно-
територіальної, аграрної, земельної та інших реформ, і найголовніше – подолання економічної нестабільності в 
країні. 
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