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АНОТАЦІЯ 

 

Судак Г. В. Організаційно-економічні засади розвитку 

підприємництва на сільських територіях. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Житомирський 

національний агроекологічний університет Міністерства освіти і науки 

України, Житомир, 2018. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних 

положень і розробці практичних рекомендацій щодо формування 

організаційно-економічних засад розвитку підприємництва на сільських 

територіях. 

В теоретичному розділі дисертації узагальнено теоретико-методичні 

підходи та конкретизовано економічний зміст підприємництва на сільських 

територіях; систематизовано тенденції формування організаційно-

економічних засад розвитку підприємництва в умовах загальноекономічних 

трансформацій; досліджено інституційне забезпечення, розкрито особливості 

та механізми державної підтримки і регулювання сфери сільського 

підприємництва.  

На основі узагальнення існуючих наукових положень щодо 

трактування сутності підприємництва на сільських територіях запропоновано 

новий підхід до його ідентифікації. Як складне соціально-економічне явище 

або діяльність, ця дефініція в дослідженні розглядається з позиції реалізації 

основних засад багатофункціональності сільської економіки, що враховує не 

лише сукупність організаційно-економічних детермінант забезпечення 

зрівноваженого зростання сільських територій, а й передбачає можливість 

капіталізації бізнес-ідей підприємців з метою досягнення ними комерційного 

успіху у стратегічній перспективі.  
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Теоретично обґрунтовано, що мотивація як визначальний інструмент 

активізації діяльності суб’єктів підприємництва щодо реалізації особистих 

цілей, повинна узгоджуватися як з отриманням економічного й соціального 

ефекту, так і з виконанням суспільних та екологічних функцій. Доведено 

необхідність та визначено інструментарій стимулювання підприємств різних 

організаційно-правових форм до інноваційного, соціально орієнтованого 

господарювання, а також всебічної підтримки процесів самоорганізації, 

саморегулювання та самоконтролю. 

Економічну та соціальну спрямованість підприємницької діяльності 

визнано беззаперечними умовами сталого розвитку сільських територій. 

Обгрунтовано, що економічна складова базується на зміні структури 

сільської економіки, свободі економічного вибору, розширенні принад 

сільських територій; соціальна – передбачає стримування міграційних 

процесів, розвиток соціального капіталу, реалізацію потенціалу підприємця. 

Акцентовано увагу на тому, що послаблення аграрної складової, поширення 

нових форм господарювання і створення умов для розвитку альтернативних 

видів діяльності на сільських територіях суттєво сприяли підвищенню якості 

життя сільського населення.  

Доведено, що необхідність формування належної організаційно-

економічної платформи розвитку підприємництва на сільських територіях 

викликана галузевими особливостями та специфікою його здійснення, 

мінливими умовами внутрішнього і зовнішнього середовищ, обмеженістю 

інфраструктурного забезпечення. Непересічне значення має узгоджена 

взаємодія підприємницьких формувань з державними органами влади та 

сільською громадою, механізм співпраці яких передбачає максимально 

ефективне і раціональне використання ресурсів окремої території для 

стимулювання підприємницької активності.  

Особливу увагу приділено формуванню інституціонального 

середовища як одного із превалюючих факторів розвитку підприємництва. 

Важливого значення при цьому набуває регуляторна діяльність із залученням 
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сучасного ринкового та державного інструментарію. Досліджено особливості 

державної підтримки сільських підприємницьких формувань із окресленням 

важелів фінансової підтримки, правового захисту, освітнього, інноваційного, 

інфраструктурного забезпечення та інформаційного супроводження. 

Інституційними детермінантами визначено інститути ринку, державного 

регулювання, власності, організації виробництва, територіальної громади. 

Обґрунтовано, що формування організаційно-економічного механізму 

розвитку підприємництва слід здійснювати на засадах системного підходу, 

що, враховуючи комплементарну взаємодію його компонент, дозволить 

моделювати і прогнозувати ефективність багатофункціональних зв’язків 

підприємницьких структур із зовнішнім бізнес-оточенням. До основних 

інструментів віднесено: організаційні; фінансові; правові; інноваційні; 

соціальні. 

У порівнянні з провідними країнами світу розвиток підприємництва на 

сільських територіях в Україні характеризується існуванням проблем 

регуляторного характеру, що потребує впровадження заходів, спрямованих 

на досягнення взаємоузгодженості інтересів підприємців і представників 

державних інститутів, уникнення проявів тінізації бізнесу, поширення 

корупції при отриманні дозвільних документів, а також імплементацію 

європейських норм та стандартів ведення бізнесу.  

В аналітичному розділі роботи досліджено тенденції розвитку 

підприємництва в Україні; здійснено моніторинг підприємницького 

середовища та оцінено рівень підприємницької активності на сільських 

територіях; систематизовано проблеми, що стримують розвиток 

підприємницької ініціативи мешканців сільських територіальних громад. 

Встановлено, що протягом 2012–2016 рр. кількість підприємницьких 

формувань в Україні збільшилася на 16,5 % за рахунок зростання кількості 

фізичних осіб – підприємців на 26,2 % і зменшення кількість юридичних осіб 

– на 16,1 %. У загальній структурі 94,5 % належить малим підприємствам. В 

аграрному секторі економіки протягом досліджуваного періоду відбулося 
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зростання кількості господарюючих суб’єктів на 3,2 %. Основу малого та 

середнього аграрного бізнесу складають фермерські господарства як 

найпоширеніша організаційна форма підприємництва в сільському 

господарстві (70,6 % у 2016 р.).  

За результатами оцінки рівня підприємницької активності в 

Житомирській області виявлено позитивну тенденцію щодо зростання 

кількості суб’єктів підприємництва протягом 2010–2016 рр. на 9,3 %. Поряд 

із кількісними змінами, мають місце і якісні, пов’язані зі збільшенням у 

загальній структурі частки фізичних осіб – підприємців з 88,2 % у 2010 р. до 

88,7 % у 2016 р. Дослідження трендів розвитку аграрних формувань свідчить 

про зміну їх структурного розподілу: кількість фермерських господарств 

скоротилася на 21,2 %, приватних підприємств – на 35,3 %, виробничих 

кооперативів – на 77,9 %, підприємств інших організаційно-правових форм – 

на 75,4 %. Водночас, кількість господарських товариств зросла на 34,6 %. 

Результати аналізу фінансово-економічного стану середнього та малого 

бізнесу на сільських територіях Житомирської області вказують на 

нарощування обсягів чистого доходу на 76,5 %, проте отримання прибутку  

відмічено лише протягом останніх двох років (у 2016 р. – 2479,76 млн грн).  

Виявлено, що на ефективність розвитку підприємництва значною 

мірою впливають обсяги державних асигнувань. Встановлена кореляційно-

регресійна залежність свідчить, що 1 грн фінансової підтримки забезпечує 

збільшення прибутку підприємств на 4,4 грн. Коефіцієнт детермінації вказує, 

що 22,2 % загального коливання обсягу чистого прибутку зумовлено 

різницею в обсягах фінансування та збитковості підприємств, що отримують 

державну підтримку. 

Моніторинг підприємницького середовища на сільських територіях 

Житомирщини проведено на основі соціологічного дослідження. Цільовою 

аудиторією стали сільські голови та сільське населення, а саме – 

10595 жителів 601 сільської та селищної рад. Дослідженням передбачено такі 

блоки питань: розуміння респондентами сутності підприємництва та ступніть 
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їх готовності до створення підприємницьких формувань; альтернативні сфери 

започаткування підприємницької діяльності на селі; чинники, що сприяють та 

перешкоджають розвитку бізнесу; інформаційно-консультаційне 

забезпечення тощо. Відтак, незважаючи на те, що підприємництво є 

запорукою покращення економічного становища сільських територій, 

здатними до такого виду діяльності вважають себе 37,2 % селян, переважна 

їх частка (50,7 %) до 35-річного віку. 

Отримані дані соціологічного дослідження стали підґрунтям для 

систематизації проблем, що стримують ініціативу мешканців сільських 

територіальних громад щодо започаткування власної справи. На 

загальнодержавному рівні такими визначено, передусім, недостатню 

фінансову державну підтримку, неврегульованість механізмів кредитування 

та високу вартість кредитних ресурсів, недосконалість інституційного та 

інфраструктурного забезпечення. На локальному рівні – низький рівень 

фінансування місцевих програм підтримки і розвитку підприємництва, 

високий ризик та невпевненість у власних підприємницьких здібностях, 

проблеми, пов’язані із віком та станом здоров’я потенційних підприємців, 

неналежний інформаційний супровід започаткування та ведення бізнесу. 

Результати SWOT-аналізу підтверджують доцільність упровадження 

стратегії сталого розвитку підприємницьких формувань, що 

уможливлюється, поряд із залученням інвестиційних ресурсів та 

удосконаленням місцевої інфраструктури, за рахунок збільшення місткості 

ринку на тлі поширення інноваційних та диверсифікованих видів діяльності 

на сільських територіях. Чинниками, які впливають на формування стратегії 

розвитку підприємництва та окреслюють напрями його підтримки, є: 

нормативно-правове регулювання; фінансово-кредитна та інвестиційна 

системи; ресурсне, інфраструктурне та інформаційне забезпечення.  

У рекомендаційній частині дослідження – розроблено алгоритм 

формування та імплементації економічної політики розвитку підприємництва 

на сільських територіях; обґрунтовано науково-методичний підхід до 
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програмування розвитку суб’єктів підприємництва; удосконалено механізми 

забезпечення інфраструктурної підтримки; побудовано економіко-

математичну модель розвитку підприємницької діяльності на сільських 

територіях. 

Визначальною складовою державної політики розвитку 

підприємництва на сільських територіях є формування механізмів 

ефективного інституційного супроводження та імплементації системи 

обслуговування, підтримки та захисту підприємницьких структур. Алгоритм 

формування економічної політики розвитку підприємництва, з урахуванням 

реалізації локальних ініціатив, передбачає послідовність дій щодо оцінки 

результативності механізмів економічного зростання підприємницьких 

формувань за рахунок поліпшення нормативно-правового, ресурсного, 

інвестиційного, фінансово-кредитного та інфраструктурного забезпечення.  

З метою досягнення стратегічної мети та пріоритетів розвитку 

підприємництва на сільських територіях, з позиції поліпшення організаційно-

економічних засад його функціонування, необхідним є здійснення 

технологічної модернізації виробництва, упровадження енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, підвищення інвестиційної привабливості, 

диверсифікація бізнесу, створення сприятливого бізнес-середовища для 

розвитку інноваційного підприємництва. Підкреслено необхідність 

інтелектуального забезпечення як платформи для активізації молодіжного 

напряму підприємницької діяльності та комерціалізації інноваційних продуктів. 

Обґрунтовано процедуру створення бізнес-інкубатора як центру 

інформаційно-консультативної та інноваційної підтримки підприємництва, 

діяльність якого спрямована на налагодження зв’язків між 

підприємницькими структурами, територіальними громадами, науково-

освітніми закладами і державними установами. Доведено доцільність його 

формування на базі науково-освітніх установ, що сприятиме поширенню ідей 

щодо реалізації підприємницьких ініціатив серед студентів та випускників 

навчального закладу. Для підприємницьких формувань, за рахунок 
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використання науково-технічного і виробничого потенціалів науково-

дослідних установ, їх наукових кадрів і матеріальної бази, стане можливим 

упровадження науково-інноваційних методик і технологій у господарську 

діяльність, підвищення конкурентоспроможності, зниження виробничих,  

логістичних і трансакційних витрат, посилення соціальної відповідальності. 

Доведено необхідність формування ефективної політики підтримки 

підприємництва, основою якої є системний підхід, а інструментами реалізації 

– відповідні програми. Розробка спеціальних програм передбачає такі заходи: 

розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; адаптація 

державної політики підтримки до реалій розвитку села; професійна 

підготовка персоналу; розвиток соціальної інфраструктури, активізація 

інноваційної діяльності, поширення несільськогосподарських видів 

діяльності на сільських територіях (ремісництво, «зелений» та агротуризм, 

придорожній сервіс). 

Обгрунтовано, що розвиток підприємництва на сільських територіях, 

насамперед малого та середнього, має відповідати принципам сталості та 

розглядатися з урахуванням його економічної, соціальної та екологічної 

компонент. З метою визначення напрямів впровадження організаційно-

економічних змін розроблено економіко-математичну модель розвитку 

підприємництва (на прикладі фермерських господарств) на сільських 

територіях із окресленням впливу зазначених компонент. У процесі 

моделювання використано такі показники: для економічної компоненти – 

загальний прибуток фермерських господарств у Житомирській області; для 

соціальної компоненти – середньомісячний розмір заробітної плати зайнятих 

у фермерських господарствах; для екологічної компоненти – викиди 

шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на 

одне підприємство. Середньорічний темп зростання показників визначено за 

результатами регресійного аналізу їх динаміки. Середньорічна швидкість 

зміни прибутку становить 0,37 млн грн, заробітної плати – 0,15 грн та обсягу 

викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення, що 
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використовуються одним підприємством – 0,33 грн. Коефіцієнт регресії 

0,2491 a  свідчить, що зростання прибутку фермерських господарств на 

1 млн грн зумовлює збільшення розміру заробітної плати зайнятих в 

господарстві на 249,0 грн. Результати моделювання вказують на те, що, за 

існуючого рівня виробничих сил, зростання прибутку має суттєві обмеження.  

Відтак, важливим напрямом розвитку підприємництва на сільських 

територіях має стати формування економічної політики, сутність якої 

вбачається в активізації інноваційно-інвестиційної складової. Використання 

розробленої моделі суб’єктами сільського підприємництва дозволить 

визначити резерви досягнення загальнодержавного рівня економічного 

зростання та обрати напрями регулювання проблемних складових.  

Ключові слова: підприємництво, організаційно-економічні засади, 

сільські території, підприємницьке формування, механізм, бізнес-інкубатор. 

 

ABSTRACT 

 

Sudak G. V. Organizational and Economic Framework for the 

Development of Entrepreneurship in Rural Areas. – Qualifying research paper, 

manuscript copyright. 

Thesis for a PhD Degree in Economics, speciality 08.00.04 – Economics 

and Business Management (according to line of business). – Zhytomyr National 

Agroecological University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Zhytomyr, 2019. 

The thesis is devoted to the substantiation of theoretical and 

methodological principles and to the development of practical recommendations 

for the formation of organizational and economic framework for the 

development of entrepreneurship in rural areas. 

Theoretical and methodological approaches are summarized in the 

theoretical section of the thesis. The economic content entrepreneurship in rural 

areas is specified. The tendencies of formation of organizational and economic 
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framework for the development of entrepreneurship in rural areas in the context 

of general economic transformation are systematized. Institutional support is 

investigated and peculiarities and mechanisms of state support and of regulation 

of rural entrepreneurship are brought to light.  

On the ground of the generalization of the existing scientific approaches 

to the interpretation of the essence of entrepreneurship in rural areas a new 

approach to its identification is proposed. As a complex socioeconomic 

phenomenon or activity, this definition is considered from the standpoint of the 

implementation of the basic principles of multi-functionality of the rural 

economy, which takes into account not only a set of organizational and 

economic determinants of ensuring a balanced growth of rural areas, but also 

involves the possibility of capitalizing business ideas of entrepreneurs in order 

to achieve commercial success in a strategic perspective. 

It is theoretically substantiated that motivation, which is a defining tool 

for intensification of the activities of business entities related to the realization 

of personal goals, should be consistent with obtaining an economic and social 

effect as well as with the fulfillment of social and environmental functions. The 

necessity to stimulate enterprises of various organizational and legal forms for 

innovative, socially oriented economic management as well as for 

comprehensive support of processes of self-organization, self-regulation and 

self-control is substantiated, and also the toolkit of such stimulation is defined. 

The economic and social orientation of entrepreneurial activity is 

considered to be an indispensable condition for the sustainable development of 

rural areas. It is substantiated that the economic component is based on the 

change in the structure of the rural economy, the freedom of economic choice, 

the expansion of attraction of rural areas. The social component involves the 

containment of migration processes, the development of social capital, and the 

realization of the entrepreneur’s potential. The emphasis is placed on the fact 

that the weakening of the agricultural component, the spread of new forms of 
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economic activity and the creation of conditions for the development of 

alternative activities in rural areas have significantly contributed to improving 

the quality of life of the rural population. 

It is proved that the necessity to form an appropriate organizational and 

economic platform for the development of entrepreneurship in rural areas is 

caused by features of the industry and specific nature of its implementation, 

changing conditions of the internal and external environment, and limited 

infrastructure provision. Co-ordinated interaction of business entities with state 

authorities and rural communities is also of great importance. Their mechanism 

of cooperation involves the most effective and sustainable use of resources of a 

separate territory in order to stimulate entrepreneurial activity. 

Particular attention is paid to the formation of the institutional 

environment as one of the prevailing factors in the development of 

entrepreneurship. Regulatory activity involving modern market and state tools 

becomes rather important. The peculiarities of state support of rural 

entrepreneurial formations with the outline of financial support levers, legal 

protection, educational, innovative, infrastructure and information support are 

investigated. Market institutions, state regulation, ownership, organization of 

production and territorial communities are defined as institutional determinants. 

It is substantiated that the formation of the organizational and economic 

mechanism of entrepreneurship development should be based on the system 

approach.Ttaking into account the complementary interaction of its components, 

it will allow modeling and forecasting the efficiency of multifunctional 

connections of business structures with the external business environment. The 

main instruments include organizational, financial, legal, innovative and social. 

Іn comparison with the leading countries of the world, the development of 

entrepreneurship in rural areas in Ukraine is characterized by the existence of 

regulatory problems. This requires the implementation of measures aimed at 

achieving the coherence of the interests of entrepreneurs and representatives of 
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state institutions, the avoidance of manifestations of business shadowing and of 

the spread of corruption in obtaining permissions, and also the implementation 

of European norms and standards for doing business.  

Tendencies of development of entrepreneurship in Ukraine are 

investigated in the analytical section of the work. In addition, monitoring of the 

entrepreneurial environment is conducted and the level of entrepreneurial 

activity in rural areas is evaluated. Problems that restrain the development of 

entrepreneurial initiative of the residents of rural territorial communities are 

systematized. 

It is established that during 2012–2016 the number of business formations 

in Ukraine increased by 16.5% due to the growth of the number of sole 

proprietors by 26.2% and the decrease in the number of legal entities by 16.1%. 

In the overall structure, 94.5% belongs to small enterprises. During the 

investigated period, there was an increase in the number of economic entities by 

3.2% in the agricultural sector of economy. The basis of small and medium-

sized agricultural business are farm households as the most common 

organizational form of entrepreneurship in agriculture (70.6% in 2016). 

According to the results of the assessment of the level of entrepreneurial 

activity in Zhytomyr region, a positive tendency towards the growth of the 

number of business entities is observed, i.e. in 2010-2016 their number 

increased by 9.3%. Along with the quantitative changes, there are qualitative 

ones due to an increase in the share of sole proprietors from 88.2% in 2010 to 

88.7% in 2016. The study of trends in the development of agricultural 

formations suggests a change in their structural division: the number of farm 

households decreased by 21.2%, private enterprises by 35.3%, production 

cooperatives by 77.9%, enterprises of other organizational forms by 75.4%. At 

the same time, the number of business partnerships increased by 34.6%. The 

results of the analysis of the financial and economic situation of small and 

medium-sized businesses in rural areas of Zhytomyr region indicate an increase 
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in net income by 76.5%, but profit was marked only during the last two years 

(in 2016 – UAH 2479.76 million). 

It is established that the efficiency of entrepreneurship development is 

largely influenced by the amount of state subsidies. The established correlation-

regression dependence shows that UAH 1 of financial support ensures an 

increase in the profit of enterprises by UAH 4.4. The determination coefficient 

indicates that 22.2% of the total fluctuation in the volume of net profit is 

determined by the difference in financing and loss ratio of enterprises receiving 

state support. 

The monitoring of the entrepreneurial environment in rural areas of 

Zhytomyr region is based on a sociological survey. The target audience was 

village heads and rural population, namely 10595 residents of 601 rural and 

settlement councils. The research included the following blocks of questions: 

the respondents’ understanding of the essence of entrepreneurship and their 

readiness to create business entities; alternative areas for starting 

entrepreneurship in rural areas; factors contributing to and hindering business 

development; information and consulting support, etc. Therefore, despite the 

fact that entrepreneurship is a key to improving the economic situation in rural 

areas, 37.2% of rural residents believe they are capable of this type of activity, 

they are mostly (50.7%) under 35 years of age. 

The results of the sociological survey became the basis for 

systematization of problems that restrain the initiative of the residents of rural 

communities to start their own business. At the national level, they include, first 

of all, lack of financial state support, unregulated lending mechanisms and high 

cost of credit resources, imperfection of institutional and infrastructural support. 

At the local level, these are a low level of financing of local programs for 

support and development of entrepreneurship, high risk and insecurity in their 

own entrepreneurial abilities, problems associated with the age and medical 
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state of potential entrepreneurs, inadequate information support for starting and 

doing business. 

The results of the SWOT-analysis confirm the expediency of introducing a 

strategy of sustainable development for business entities. It is possible along 

with attracting investment resources and improving local infrastructure due to 

increasing market capacity against the background of the spread of innovative 

and diversified activities in rural areas. The factors that influence the formation 

of the strategy of entrepreneurship development and outline directions of its 

support are legal and regulatory framework, financial-credit and investment 

systems, and also resource, infrastructure and information support. 

The recommendation section of the research contains an algorithm for the 

formation and implementation of economic policy for the development of 

entrepreneurship in rural areas. Scientific and methodical approach to 

programming of development of business entities is substantiated; mechanisms 

for providing infrastructure support are improved; the economic-mathematical 

model of entrepreneurship development in rural areas is constructed. 

The determining component of the state policy on the development of 

entrepreneurship in rural areas is the formation of mechanisms for effective 

institutional support and implementation of the system of service, support and 

protection of enterprises. The algorithm of the formation of economic policy for 

the development of entrepreneurship, taking into account the implementation of 

local initiatives, involves a sequence of actions regarding the assessment of the 

effectiveness of the mechanisms of economic growth of business entities by 

means of the improvement of regulatory, resource, investment, financial-credit 

and infrastructure provision. 

In order to achieve the strategic goal and priorities of entrepreneurship 

development in rural areas, from the standpoint of improving the organizational 

and economic principles of its functioning, it is necessary to carry out 

technological modernization of production, introduction of energy and resource 
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saving technologies, increase of investment attractiveness, diversification of 

business, creation of favorable business environment for development of 

innovative entrepreneurship. The necessity of intellectual support as a platform 

for intensification of the youth direction in business and the commercialization 

of innovative products is emphasized. 

The procedure for creation of a business incubator as the center of 

informational, consulting and innovative support of entrepreneurship is 

substantiated. The activity of such center is aimed at establishing relations 

between enterpsrises, territorial communities, scientific and educational 

institutions and state institutions. The expediency of its formation on the basis 

of scientific and educational institutions is proved. It will promote the 

dissemination of ideas about the implementation of entrepreneurial initiatives 

among students and graduates of educational establishments. It will be possible 

for business entities to introduce scientific and innovative methods and 

technologies in economic activity, increase competitiveness, decrease 

production, logistic and transaction costs, increase social responsibility due to 

the use of scientific, technical and production potential of research and 

development institutions, their scientific personnel and material base. 

The necessity to form an effective policy for support of entrepreneurship 

based on a system approach is proved. The implementation tools are the 

corresponding programs. The development of special programs includes the 

following measures: development of agricultural servicing cooperation; 

adaptation of the state support policy to the realities of development of rural 

areas; professional training of personnel; development of social infrastructure; 

intensification of innovation activity, distribution of non-agricultural activities 

in rural areas (handicraft, green and agro tourism, roadside service). 

It is grounded that the development of entrepreneurship in rural areas, 

especially small and medium-sized ones, must be consistent with the principles 

of sustainability and be considered in the light of its economic, social and 
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environmental components. In order to determine the directions of 

implementation of organizational and economic changes, an economic-

mathematical model of entrepreneurship development in rural areas with an 

outline of the influence of these components is developed (through the example 

of farms households). The following indicators were used in the simulation 

process: for the economic component – the total profit of farm households in 

Zhytomyr region; for a social component – the average monthly salary of 

employed in farm households; for an ecological component – emission of 

harmful substances by stationary sources of pollution per one enterprise. The 

average annual rate of growth of indicators is determined by the results of 

regression analysis of their dynamics. The average annual rate of change in 

profit is UAH 0.37 million, wages – UAH 0.15, and the volume of emissions of 

harmful substances by stationary pollution sources used by one enterprise – 

UAH 0.33. The coefficient of regression 0,2491 a shows that the increase in the 

profit of farm households by UAH 1 million leads to an increase in the wages of 

the employed in the household by UAH 249.0. The results of modeling indicate 

that due to the existing level of productive forces profit growth has significant 

constraints. 

Therefore, an important direction for the development of entrepreneurship 

in rural areas should be the formation of economic policy. The essence of this 

policy is seen in the intensification of the innovation-investment component. If 

rural business entities use the developed model, it will be possible to determine 

the reserves of achievement of the national level of economic growth and to 

choose the direction of regulation of problem components. 

Key words: entrepreneurship, organizational and economic framework, 

rural areas, entrepreneurial formation, mechanism, business incubator.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Протягом останніх років в Україні зроблено 

значні кроки щодо формування належних умов для розвитку підприємництва 

як локомотиву стратегічного зростання держави. Це сприяло активізації та 

нарощуванню кількісних і якісних параметрів підприємницької діяльності. 

Проте, усталені виробничо-господарські механізми функціонування структур 

такого типу не завжди враховують особливості ведення бізнесу на сільських 

територіях, попри його вагомість у розвитку аграрного сектора економіки. 

Нестабільність соціально-економічної ситуації в сільській місцевості 

значною мірою стримує поширення підприємницьких структур, обмежує 

можливості формування та реалізації їх економічного потенціалу. За таких 

обставин підприємницька діяльність виступає лише способом виживання або 

джерелом додаткових доходів сільського населення, що не дозволяє повною 

мірою виконувати основні бізнес-функції на сільських територіях, досягти 

бажаних стратегічних орієнтирів економічного, екологічного та соціального 

змісту. Багатогранність піднятих проблем зумовлює об’єктивну необхідність 

обґрунтування принципово нових підходів до дослідження особливостей 

заснування, діагностики розвитку та умов провадження підприємницької 

діяльності на сільських територіях.  

Теоретико-методологічну парадигму розвитку підприємництва як 

економічного явища розкрито у фундаментальних працях М. Вебера, 

Р. Кантільона, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, Дж. С. Мілля, Д. Рікардо, 

А. Смітта, Й. Шумпетера та інших. Проблема непересічного значення 

підприємництва для забезпечення життєздатності села привернула значну 

увагу вітчизняних вчених до дослідження організаційно-економічних засад 

його розвитку. Сучасні тенденції підприємницької діяльності на сільських 

територіях знайшли відображення у працях Ю. Амосова, О. Бородіної, 

Н. Валінкевич, В. Вітвіцького, Ю. Губені, Л. Забуранної, В. Збарського, 

В. Зіновчука, Т. Зінчук, М. Ільчука, С. Коробки, М. Костриці, В. Липчука, 
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Ю. Лупенка, М. Маліка, О. Матусової, І. Прокопи, П. Саблука, О. Скидана, 

В. Ткачука, Т. Усюк, В. Юрчишина та багатьох інших відомих вітчизняних 

економістів.  

Попри існуючий науковий доробок у дослідженні даної проблеми існує 

потреба у поглибленні концептуальних положень щодо формування 

організаційно-економічних засад розвитку підприємництва на сільських 

територіях з позиції моделювання впливу ключових соціально-економічних 

детермінант, удосконаленні механізмів забезпечення інфраструктурної 

підтримки підприємницької діяльності, розробці пропозицій щодо 

першочергових організаційних перетворень у взаємодії суб’єктів 

підприємництва та державних інститутів, обґрунтуванні науково-

методичного підходу до програмування розвитку суб’єктів підприємництва 

на сільських територіях. Зазначена сукупність невирішених та недостатньо 

вивчених проблем зумовила вибір теми дисертації, її структуру та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота відображає результати наукових досліджень, 

проведених відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського 

національного агроекологічного університету МОН України за темами: 

«Розробити та обґрунтувати стратегічні напрями і пріоритети пореформеного 

розвитку аграрного сектора Північно-Західного регіону України» (номер 

державної реєстрації 0104U008697); «Розвиток малого підприємництва в 

сільській місцевості» (номер державної реєстрації 0111U004191); 

«Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі» (номер 

державної реєстрації 0115U006604). У межах зазначених тем автором 

обґрунтовано теоретико-методичні положення і розроблено практичні 

рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічних засад розвитку 

підприємництва на сільських територіях.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних положень і розробка практичних 



24 

 

рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічних засад 

розвитку підприємництва на сільських територіях.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

 узагальнити теоретичні підходи та конкретизувати економічний зміст 

підприємництва на сільських територіях; 

 систематизувати тенденції формування організаційно-економічних 

засад розвитку підприємництва на сільських територіях в умовах 

загальноекономічної трансформації; 

 ідентифікувати проблеми, що стримують розвиток підприємництва та 

оцінити рівень підприємницької активності на сільських територіях; 

 поглибити науково-практичні засади і розробити алгоритм формування 

та імплементації економічної політики розвитку суб’єктів 

підприємництва на сільських територіях; 

 обґрунтувати науково-методичний підхід до програмування розвитку  

підприємницьких формувань; 

 удосконалити механізми забезпечення інфраструктурної підтримки 

розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях із 

доведенням необхідності створення бізнес-інкубаторів; 

 розробити пропозиції щодо першочергових організаційних 

перетворень у взаємодії суб’єктів підприємництва та державних 

інститутів; 

 побудувати економіко-математичну модель розвитку підприємництва 

на сільських територіях з урахуванням впливу ключових соціально-

економічних детермінант. 

Об’єктом дослідження є процес формування організаційно-

економічних засад розвитку підприємництва на сільських територіях. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

прикладних аспектів формування організаційно-економічних засад розвитку 

підприємництва на сільських територіях за умов трансформаційних зрушень. 
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Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основами 

дисертаційного дослідження є системний підхід до вивчення 

фундаментальних положень економічної науки стосовно розвитку 

підприємництва на сільських територіях в умовах трансформаційних 

зрушень.  

Процес наукового пошуку базувався на загальнонаукових та 

спеціальних економічних методах. Абстрактно-логічний метод застосовано 

для формулювання базових принципів, теоретичного узагальнення висновків 

та аналізу результатів досліджень інших дослідників, уточнення понятійно-

категоріального апарату. Ретроспективний аналіз розвитку підприємництва 

здійснено на основі історико-економічного методу, зокрема прийому 

історичної деталізації. Використання прийомів соціологічного методу 

дозволило здійснити моніторинг підприємницького середовища у сільській 

місцевості. Характеристику підприємницьких формувань та оцінку 

підприємницької активності на сільських територіях здійснено за допомогою 

економіко-статистичного методу. З метою обґрунтування 

підприємницького бізнес-середовища та визначення стратегічних орієнтацій 

підприємницької діяльності використано метод SWOT-аналізу. У межах 

економіко-математичного методу застосовано прийоми кореляційно-

регресійного аналізу (для визначення впливу державної підтримки на 

прибутковість суб’єктів підприємництва) та моделювання (для побудови 

економіко-математичної моделі розвитку підприємництва на сільських 

територіях). Для детального вивчення та узагальнення досвіду окремих 

суб’єктів підприємництва використано монографічний метод. Графічний і 

табличний прийоми застосовано з метою наочного представлення отриманих 

результатів. 

Інформаційною базою дослідження були відповідні законодавчі та інші 

нормативно-правові документи, офіційні матеріали Державної служби 

статистики України, Департаменту агропромислового розвитку та 

економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації та 
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Головного управління статистики у Житомирській області, первинна 

документація окремих підприємницьких формувань, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, а також результати особистих 

спостережень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення й наведено нове вирішення науково-практичного 

завдання щодо удосконалення організаційно-економічних засад розвитку 

підприємництва на сільських територіях. Основні положення та результати 

дослідження, які виносяться на захист і характеризують наукову новизну та 

особистий внесок автора, полягають у наступному:  

вперше: 

 обґрунтовано концептуальні положення щодо формування 

організаційно-економічних засад розвитку підприємництва на 

сільських територіях, в основу яких покладено економіко-математичне 

моделювання темпу зміни показників, які характеризують економічну, 

соціальну та екологічну компоненти забезпечення сталості суб’єктів 

бізнесу з урахуванням резервів стратегічного зростання та 

ідентифікацією інструментів управління проблемними складовими; 

удосконалено:  

 трактування сутності підприємництва на сільських територіях, яке 

доповнює існуючі інтерпретації розглядом цього терміна з позиції 

реалізації основних засад багатофункціональності сільської економіки, 

що враховує не лише сукупність організаційно-економічних 

детермінант забезпечення зрівноваженого зростання сільських 

територій, а й передбачає можливість капіталізації бізнес-ідей 

підприємців, реалізацію їх власного потенціалу з метою досягнення 

комерційного успіху;  

 механізми забезпечення інфраструктурної підтримки розвитку 

підприємницької діяльності на сільських територіях із доведенням 

необхідності створення бізнес-інкубаторів, орієнтованих на розвиток та 
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генерування підприємницьких ідей та ініціатив, налагодження дієвих 

зв’язків між підприємствами, територіальними громадами, науково-

освітніми закладами і державними установами, адаптації бізнес-

структур до інституційних та організаційно-економічних 

трансформацій; 

 алгоритм формування та імплементації економічної політики розвитку 

підприємництва на сільських територіях, який, ґрунтуючись на 

принципах стратегічної орієнтованості, адаптивності та соціальної 

відповідальності, передбачає оцінку результативності механізмів 

економічного зростання підприємницьких формувань та нарощування 

їх соціального капіталу, за умови поліпшення нормативно-правового, 

ресурсного, інвестиційного, фінансово-кредитного та 

інфраструктурного забезпечення;  

дістали подальшого розвитку:  

 систематизація проблем, що стримують ініціативу мешканців сільських 

територіальних громад щодо започаткування власної справи, 

найвагомішими серед яких є: на загальнодержавному рівні – 

недостатня фінансова державна підтримка, неврегульованість 

механізмів кредитування підприємств та висока вартість кредитних 

ресурсів, недосконалість інституційного та інфраструктурного 

забезпечення; на локальному – низький рівень фінансування місцевих 

програм підтримки і розвитку підприємницьких формувань, високий 

ризик та невпевненість у власних підприємницьких здібностях, 

проблеми, пов’язані із віком та станом здоров’я потенційних 

підприємців, неналежний інформаційний супровід започаткування та 

ведення бізнесу; 

 пропозиції щодо першочергових організаційних перетворень у 

взаємодії суб’єктів підприємництва та державних інститутів, до яких, 

крім традиційних (модернізація виробництва, диверсифікація бізнесу, 

упровадження ресурсозберігаючих технологій, підвищення 
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інвестиційної привабливості) віднесено орієнтацію на формування 

системи інтелектуального забезпечення як платформи для активізації 

молодіжного напряму підприємницької діяльності та комерціалізації 

інноваційних продуктів; 

 науково-методичний підхід до програмування розвитку 

підприємництва, що ґрунтується на визначенні стратегічних напрямів 

діяльності органів місцевого самоврядування щодо ведення малого та 

середнього бізнесу на сільських територіях через усунення 

адміністративних бар’єрів, підтримку альтернативних 

(несільськогосподарських або нетрадиційних сільськогосподарських) 

видів діяльності, впровадження локальних бізнес-програм розвитку 

територій та посилення участі підприємницьких формувань у 

соціально-економічному зростанні територіальних громад. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

науково обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблем формування 

організаційно-економічних засад розвитку підприємництва на сільських 

територіях. Результати дисертаційного дослідження використано 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного 

співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації при 

розробці Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Житомирській області на 2013–2014 рр. (довідка № 11/297 

від 03.03.2014 р.). 

Запропоновані автором концептуальні підходи до програмування 

розвитку суб’єктів підприємництва, що дозволяють визначити стратегічні 

напрями діяльності органів місцевого самоврядування щодо розвитку малого 

та середнього бізнесу, а також розроблений алгоритм формування 

регіональної політики розвитку підприємництва у сільській місцевості 

використано Житомирською обласною радою (довідка № 5-22/1247 від 

11.09.2018 р.).  Наукові розробки автора використано Житомирською 

районною державною адміністрацією при розробці поточних і стратегічних 
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програм підвищення ефективності функціонування сільських 

підприємницьких формувань (довідка № 18-6/1435 від 19.09.2018 р.).  

Розроблені автором методичні положення щодо оцінки організаційно-

економічних умов розвитку підприємництва на сільських територіях 

прийнято до впровадження СФГ «Демитра» м. Андрушівка Житомирської 

обл. (довідка № 241 від 15.03.2018 р.).  

Результати дисертаційного дослідження використовуються у 

навчальному процесі Житомирського національного агроекологічного 

університету при викладанні дисциплін «Основи підприємництва», 

«Підприємництво і бізнес-культура», «Економіка і організація 

агроформувань», «Соціальна відповідальність бізнесу» (довідка № 404 від 

02.04.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Результати, які викладено в дисертації та 

виносяться на захист, отримані автором особисто. Вони полягають в 

обґрунтуванні концептуальних положень щодо формування організаційно-

економічних засад розвитку підприємництва на сільських територіях, 

удосконаленні механізмів забезпечення інфраструктурної підтримки 

підприємницької діяльності, розробці науково-методичного підходу до 

програмування розвитку суб’єктів підприємництва на сільських територіях. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані ті положення, 

які є результатом власних досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

апробовані на конференціях, зокрема: міжнародних – «Innovative potential of 

socio-economic system: the challenges of the global world» (Лісабон, 

Португалія, 2017), «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід 

для України» (Житомир, 2015), «Менеджмент в аграрному секторі 

економіки: теорія та практика ефективного розвитку» (Житомир, 2017), 

«Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління» (Київ, 

2017), «Економічний розвиток держави, регіонів та підприємництва: оцінки 
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та прогнози (Запоріжжя, 2017), «Органічне виробництво і продовольча 

безпека» (Житомир, 2018); Всеукраїнських: «Кооперативні читання – 2013 

рік» (Житомир, 2013), «Становлення механізму публічного управління 

розвитком сільських територій як пріоритет державної політики 

децентралізації» (Житомир, 2017); міжфакультетських – «Стратегічні 

напрями і пріоритети формування конкурентоспроможності аграрного 

сектора» (Житомир, 2012); «Формування стратегії розвитку аграрного 

сектора регіону» (Житомир, 2011, 2012). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць 

загальним обсягом 5,73 д. а. (автору належить 4,91 д. а.), з них 8 праць, в 

яких опубліковані основні результати дослідження, у т. ч. 2 статті у 

іноземних наукових періодичних виданнях, 5 у вітчизняних наукових 

фахових виданнях, 3 з яких включено до міжнародних наукометричних баз, 1 

у вітчизняному науковому виданні, що індексується в міжнародних базах 

даних, 10 тез доповідей на конференціях різних рівнів. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (232 найменування), 

додатків. Основний текст дисертації викладено на 171 сторінці, містить 

27 таблиць і 37 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

1.1. Сутність підприємництва та детермінанти його розвитку  

 

Структурні перетворення у сільській економіці та поступова 

трансформація інституційного середовища в нашій державі визначили 

напрями подальшого соціально-економічного розвитку села та в цілому 

сприяли реалізації підприємницької ініціативи. Проте, усталені наразі 

організаційно-економічні постулати ведення бізнесу часто не враховують 

іманентні особливості провадження такого виду діяльності саме на сільських 

територіях. Активізація підприємництва як наймобільнішої частини ринку 

праці, що залучає основну масу трудових ресурсів села, розглядається нині в 

якості однієї із основних детермінант комплексного вирішення ключових 

організаційно-економічних проблем у сільській місцевості, передусім, за 

рахунок диверсифікації економічної складової та нівелювання негативних 

тенденцій щодо зайнятості сільських жителів тощо. 

Поступова трансформація організаційно-правових форм, бізнес-

функцій, масштабів та сфер застосування підприємництва суттєво вплинули 

на термінологічну сутність, яка вкладається в його тлумачення. Як свідчать 

результати дослідження, теоретико-методологічні засади вивчення проблеми 

підприємництва як складного соціально-економічного явища закладено ще у 

ХVІІІ ст. у працях таких всесвітньо відомих учених, як Р. Кантільйон, 

А. Бейтон [69], А. Сміт [174], Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей [168]. Дещо пізніше 

наукові положення підприємницької діяльності розвинуті А. Маршаллом, 

М. Вебером, В. Зомбартом, Й. Шумпетером, Ф. Хайєком, П. Друкером, 

М. Алле, Л. Мізесом та багатьма іншими дослідниками. 
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Згідно з твердженнями окремих вчених, процес розвитку теорії 

підприємництва проходив на основі осмислення відповідної практики в 

чотири етапи [7; 57; 177, с. 44–47]. За результатами власних узагальнень та 

доповнень відповідних наукових положень, розкритих у працях вказаних 

дослідників, дані етапи, із зазначенням найбільш яскравих представників, 

подано в табл. 1.1.   

Таблиця 1.1 

Етапи становлення теорії підприємництва 

Етапи Найбільш яскраві представники 

І – XVIII ст 

(фокусування уваги дослідників на 

присутності ризику в підприємницькій 

діяльності) 

Р. Кантільйон, А. Сміта,  

Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей 

Й. фон Тюнен, Ф. Найт 

ІІ – XІХ ст. – поч. ХХ ст. 

(фокусування уваги дослідників  

на особистості підприємця і виконуваних 

ним функціях) 

Й. Шумпетер, А. Маршалл, М. Вебер 

П. Друкер, П. Самуельсон 

ІІІ – (друга половина ХХ ст.) 

(багатофункціональна модель 

підприємництва)  

Л. Мізес, Ф. Хайєк, І. Кірцнер 

IV – сучасність 

(ключовою ланкою підприємницької 

діяльності стає не раціоналізація 

використання ресурсів, а раціоналізація 

форми і способу господарювання) 

О. Амосов, А. Асаул, А. Бусигін, Р. Хізрич, 

З. Варналій, М. Малік, С. Мочерний, 

Л. Шваб, О. Шпикуляк, 

А. Виноградська, В. Колот, В. Сизоненко, 

В. Вітвіцький 

Джерело: систематизовано автором на підставі досліджених наукових джерел  

[7; 57; 177, с. 44–47]. 

 

На першому етапі, як виявлено, увага концентрувалася виключно на 

обґрунтуванні ризику підприємця. В узагальненому контексті 

стверджувалося, що підприємцем є будь-який індивід, що володіє 

методологією стратегічного передбачення і готовий взяти на себе 

зобов’язання щодо виникнення ризиків у майбутньому, і дії якого 

характеризуються не лише бажанням отримати дохід, але й абсолютною 

готовністю до понесення втрат. У цьому ключі варто зазначити, що в 

економічній теорії поняття «підприємець» з’явилося у XVIII ст. і досить 

часто асоціювалося з поняттям «власник». Вважається, що вперше в 
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науковий обіг термін «підприємець» увів англійський економіст 

Р. Кантільйон, діяльність якого, згідно з табл. 1, належить до першого етапу 

розвитку теорії підприємництва. Цей всесвітньо відомий учений 

стверджував, що підприємець – це людина з невизначеними, нефіксованими 

прибутками (селянин, ремісник, торговець, розбійник, жебрак тощо). Він 

купує чужі товари за відомою ціною, а продавати свої буде за ціною, йому 

поки невідомою [69]. Виходячи з такого трактування, можна стверджувати, 

що саме ризик є невід’ємним аспектом і, водночас, атрибутом 

підприємництва.  

У продовження дискусії щодо ідентифікації підприємництва, з позиції 

обґрунтування етапів його становлення,  підтримуємо думку Б. Купчак 

[95, с. 244], яка стверджує, що надзвичайно важливими для розвитку теорії 

підприємництва є результати дослідження класиків політичної економії 

А. Сміта та Д. Рікардо. Вказані дослідники підприємницьку діяльність 

розглядали лише в контексті дії ринкового механізму саморегулювання; при 

цьому, детальніше вивчення нових економічних відносин змушувало 

розглядати розвиток економіки як кругообіг. Так, А. Сміт характеризував 

підприємця як власника, який йде на економічний ризик заради реалізації 

певної комерційної ідеї й одержання прибутку. Він сам планує, організовує 

виробництво і розпоряджається його результатами, але, реалізовуючи свої 

власні інтереси, він сприяє ефективному задоволенню потреб суспільства. 

Д. Рікардо вважав підприємця лише інвестором або звичайним капіталістом 

[95, с. 244; 174].  

В міру ускладнення підприємницької діяльності та відокремлень 

функцій власності та управління змістовний акцент підприємництва 

зміщується в сферу його організації та управління [67; 168]. Розвиток цих 

постулатів неокласичної теорії сприяє інтерпретації підприємця як 

менеджера, який комбінує фактори виробництва, а підприємництва – як 

управлінської функції, яка не пов’язана ні з працею, ні з власністю на 

капітал; однак, вона цілком полягає у встановленні і підтримці ефективних 
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взаємодій між факторами виробництва. Через століття після досліджень 

Р. Кантільона підходи до визначення терміну «підприємництво» дещо 

видозмінені французьким економістом Ж.-Б. Сеєм [168, с. 102]. Його 

концепція базувалася на таких важливих економічних поняттях «капітал», 

«земля», «праця» як ключових факторів виробництва. Дослідник також 

вкладав у це поняття і ризик, і те, що основна мета підприємництва – 

отримання прибутку [67, с. 132]. 

На другому етапі становлення наукового бачення дефініції 

«підприємництво» увагу дослідників сфокусовано на особистості підприємця 

і виконуваних ним функціях, які розглядалися в історичній перспективі, 

акцентуючи на перевагах товариств, де діють люди з підприємницькими 

здібностями [7; 177, с. 44–47]. В цілому таку хвилю наукових здобутків у 

науковому світі часто пов’язують з ім’ям всесвітньо відомого австрійського 

економіста Й. Шумпетера [216], який вважав, що в основу економічного 

розвитку покладено специфічну функцію підприємця, яка проявляється 

щоразу у прагненні використовувати «нову комбінацію» факторів 

виробництва, наслідком чого є нововведення, інновація. Тобто, з позиції 

дослідника, підприємець – це людина, яка береться за комбінування факторів 

виробництва і, таким чином, забезпечується його економічний розвиток. 

Згідно з твердженням Й. Шумпетера, унікальна роль підприємців полягає у 

подоланні інерційності економічної системи і прагненні господарських 

суб’єктів діяти згідно зі сталими практиками [216, с. 63–64]. Вклад 

Й. Шумпетера у розвиток теоретико-методологічної бази дослідження 

феномена підприємництва визначається двома детермінантами, які він 

запропонував першим, зокрема: по-перше, представлено розгорнуту 

концептуальну схему аналізу підприємництва як самостійного феномена, що 

не зводиться безпосередньо до капіталістичного виробництва; по-друге, 

обґрунтовано позитивну роль підприємців в економічній системі, що сприяло 

початку розвитку конструктивних теорій підприємництва. 
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Багатофункціональна модель підприємництва виникла на третьому 

етапі (друга половина ХХ ст.), за результатами узагальнення теоретичних 

досліджень не лише Й. Шумпетера, а також представників новоавстрійскої 

школи Л. Мізеса і Ф. Хайєка. З позиції зазначених науковців цього періоду 

підприємництво як економічна категорія вперше було розглянуто в якості 

процесу розвитку певної ідеї, практична реалізація якої уможливлювала 

прибутковість (ефективність) діяльності. Його послідовником І. Кірцнером 

сформовано теорію підприємництва як процесу переходу від одного 

рівноважного стану «арбітражних» угод до іншого [7; 67].  

Сучасні тенденції розвитку теорії підприємництва більшістю 

дослідників віднесено до четвертого етапу. Ключовою ланкою 

підприємницької діяльності стає не раціоналізація використання виключно 

ресурсів, а раціоналізація форми і способу господарювання. Забезпечення 

довгострокової стійкості підприємницької структури (а не максимізація 

приватного результату) визначає її цільовий вектор. Вагома роль належить 

здатності підприємця трансформувати умови господарювання відповідно до 

тенденцій розвитку суспільних потреб і виробництва, а не виключно 

адаптація до них. Постіндустріальна економіка характеризується посиленням 

аспекту інноваційності  у розвитку підприємницької діяльності [79, с. 50]. 

Американські вчені Р. Хізрич та М. Пітерс характеризують 

підприємництво як процес створення чогось нового, що має вартість, а 

підприємця як людину, яка затрачує на це всі необхідні час і зусилля, бере на 

себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик, отримуючи в 

нагороду гроші і задоволення досягнутим [211, с. 20]. За таких умов, сутність 

підприємництва набуває не лише матеріальної, але й психологічної складової 

у своєму дефінітивному тлумаченні. Таку ж думку підтримує і вітчизняний 

науковець О. Креденцер, який стверджує, що, поряд з політичними, 

економічними та соціальними чинниками розвитку підприємництва, важливу 

роль відіграють і психологічні [90, с. 320]. Окремі психологічні аспекти 

підприємницької діяльності у своїх дослідженнях дослідили також 
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Л. Карамушка та Г. Гнускіна [70, с. 107–111], В. Москаленко [117, с. 17–20], 

З. Варналій [20–22], Ю. Пачковський [133].  

На наукове осмислення економічного змісту підприємництва суттєво 

вплинули досягнення інституціональної теорії, яка розглядає організації (в т. 

ч. й підприємницькі) як відкриті системи. За дослідженнями Л. Колесникової, 

розвиток синергетичної економічної теорії, яка описує динамічно 

еволюціонуючу сукупність різноманітних відкритих економічних систем, 

вплинув на розуміння поняття «підприємництво» [79, с. 47]. Синергетичний 

підхід, в основі якого лежить твердження про відкритість системи, акцентує 

на взаємозв’язку підприємця і середовища його діяльності та визначає 

підприємництво як процес самооновлення і самоорганізації індивідуумів і 

підприємств, що здійснюється у взаємодії із зовнішнім і внутрішнім 

середовищем. Цей процес має на меті максимізацію можливостей підприємця 

задовольняти комплекс його соціально-економічних потреб, а відтак не лише 

максимізувати прибуток, у рамках не рівноважного динамічного балансу 

суперечливих соціально-економічних інтересів учасників цього процесу – 

індивідуумів, організацій і суспільства в цілому. Л. Колесникова вважає, що 

принципова особливість синергетичного підходу до теорії підприємництва 

полягає в урахуванні єдності предметно-матеріальної та ідеально-творчої 

основи у підприємницькій діяльності [79, с. 48]. 

Розвиток підприємницької діяльності неможливий без належного 

законодавчого підґрунтя. В законі Украни «Про підприємництво» це поняття 

декларується як безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик 

діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою 

отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, 

зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, 

встановленому законодавством [148]. Згідно з Господарським кодексом 

України підприємництво трактується як господарська діяльність, що 

здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з 

метою одержання прибутку. При цьому, під господарською діяльністю 
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розуміють діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного 

виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, 

виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 

визначеність [29]. Отже, у вітчизняному законодавчому визначенні цієї 

категорії присутнє поняття не лише економічної, а й соціальної 

спрямованості підприємництва, що особливо важливо в умовах формування 

сучасного екологічно і соціально орієнтованого підприємництва в Україні. 

Погоджуємося із думкою Б. Купчак, що в узагальненому форматі 

представники вітчизняної наукової економічної школи розглядають 

підприємництво як економічну категорію, метод господарювання, тип 

економічного мислення. Тобто, як економічна категорія підприємництво 

відображає взаємини між його суб’єктами з приводу виробництва, розподілу 

і привласнення благ та послуг; як тип економічного мислення суть 

підприємництва зводиться до ініціативної, новаторської, самостійної 

діяльності; як метод господарювання підприємництво передбачає найбільш 

повне та ефективне використання факторів виробництва і прагнення 

реалізувати свої творчі здібності [95, с. 246].  

Професор О. Амосов у своїх дослідженнях розглядає підприємництво 

як самостійну, творчу та ініціативну діяльність, пов’язану з генерацією і 

освоєнням новаторських ідей, оволодінням перспективними факторами 

розвитку, здійсненням нових комбінацій факторів виробництва і обігу, 

розробкою якісно нових технологій і товарів, пошуком прибуткових сфер 

вкладення інвестицій і способів кращого задоволення попиту споживачів 

[2, с. 4]. З. Варналій тлумачить це поняття як господарський суб’єкт, 

діяльність якого спрямовується на впровадження розробок та реалізацію благ 

з метою отримання прибутку та соціального ефекту [20, с. 35].  

Відомі вітчизняні економісти-аграрники М. Малік  та О. Шпикуляк 

розглядають підприємництво як самостійну, ініціативну діяльність, метою 

якої є отримання прибутку та повне задоволення потреб населення 

[108, с.  5–6]. Б. Купчак під підприємництвом пропонує розуміти особливий 
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тип суспільних відносин з приводу виробництва, розподілу та привласнення 

благ і послуг, у процесі чого підприємець за умови повної свободи дій 

раціонально комбінує фактори виробництва на інноваційній основі і бере на 

себе відповідальність за результати виробництва вкладеними коштами, 

затратами часу і праці, діловою репутацією й своїм майбутнім прибутком, 

але реалізуючи свої власні інтереси, він сприяє ефективному задоволенню 

потреб суспільства й ринковим перетворенням у державі [95, с. 247]. 

Зміст підприємництва, на думку професора В. Іванюти, можна 

розглядати в декількох аспектах, зокрема: 1) форма економічної активності –

свобода вибору напрямів і методів діяльності, самостійність у прийнятті 

рішень, орієнтація на досягнення успіху, отримання прибутку, 

відповідальність за прийняті рішення, їх наслідки та пов’язаний із ними 

ризик; 2) відповідний стиль і тип поведінки підприємця – це ініціатива, 

пошук нетрадиційних рішень, масштабність та ризик, ділова хватка; 

3) особлива економічна функція – вдосконалення державного механізму, 

постійне оновлення економіки, створення інноваційної сфери [65, с. 62]. 

Підприємництво як особливий вид господарської поведінки реалізує 

свої властивості (ініціатива, ризик, комбінування і новаторство) в умовах 

конкурентної взаємодії господарюючих суб’єктів. За таких умов змістовне 

наповнення підприємницької діяльності проявляється не лише в отриманні 

переваг, але й у створенні для себе кращих умов господарювання, що є 

головною специфічною рисою підприємництва як типу господарської 

поведінки [59; 68]. Зважаючи на дане твердження, результатом буде 

підприємницька вигода як відображення реалізованих конкурентних переваг. 

У цьому зв’язку, Л. Колесникова стверджує, що підприємництво варто 

визначати як процес, що впливає на матеріальну культуру. Завдяки 

новаторству і за допомогою використання нових технологій створюються 

товари та стимулюються потреби. Водночас, вся господарська діяльність не 

може бути новаторством, оскільки новаторство є формою прояву 

накопичених результатів у процесі діяльності, що генерує ідею [79, с. 52]. 
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Терміни «підприємництво» і «бізнес» досить часто вживаються як 

синоніми. В економічній енциклопедії наведено таке визначення понять 

підприємництва і бізнесу: підприємництво – самостійне організаційно-

господарське новаторство на основі використання різних можливостей для 

випуску нових або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел 

сировини, ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації 

власної мети; бізнес (англ. Business – справа, діло) – підприємницька, 

комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не суперечить закону і 

спрямована на отримання прибутку [48].  

Російські науковці, зокрема А. Асаул, М. Войнаренко, П. Єрофєєв 

вважають, що термінологічна відмінність цих понять полягає в тому, що 

підприємництво відрізняється від бізнесу тільки однією істотною 

властивістю – новаторством, що призводить до порушення ринкової 

рівноваги [7]. Не варто повністю погодитися з такими твердженнями, 

обґрунтовуючи свою позицію тим, що новаторство характерне для обох 

дефініцій, оскільки без новаторських підходів ні підприємець, ні бізнесмен 

не матимуть успіху в сучасному ринковому середовищі. Слід при цьому 

також зазначити, що поняття «бізнес» та «підприємництво» не є тотожними, 

«бізнес» є дещо ширшим поняттям. М. Бех та Н. Бех також визначають бізнес 

набагато ширшим поняттям, ніж підприємництво, адже воно охоплює всі 

відносини, що виникають між учасниками ринкових відносин, і включає 

діяльність не лише підприємців, але й споживачів, найманих працівників, а 

також державних структур [13, с. 54]. Натомість, М. Малік та О. Шпикуляк 

вважають ці два поняття синонімами [109, с. 9].  

В умовах багатоукладності сільської економіки підприємництво у 

сільській місцевості, поєднуючи в собі сукупність інституційних 

(економічних, історичних, юридичних, моральних та психологічних) 

відносин, є елементом сільського бізнесу [204, с. 22]. Т. Усюк стверджує, що 

поняття «бізнес» включає в себе будь-який вид діяльності, що приносить 

матеріальне заохочення та суспільну користь. У свою чергу, поняття 
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«агробізнес» слід тлумачити як форму підприємництва в аграрному секторі, 

до якого залучаються виробничі та обслуговуючі види діяльності.  

Відтак, узагальнення наукових підходів вітчизняних та зарубіжних 

учених щодо ідентифікації сутності підприємництва вказує на необхідність 

його розгляду цієї дефініції з кількох позицій (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Економічний зміст підприємництва з позиції  

систематизації наукових положень 

Джерело: узагальнено автором на підставі досліджених наукових джерел. 

 

Відповідно до прийнятої структури процесу відтворення (виробництво, 

обмін, розподіл, споживання) загально прийнято виділяти чотири сфери 

підприємництва, а саме: виробничу, комерційну, фінансову і сферу 

споживання [6; 7; 13; 24]. Інші види підприємницької діяльності, наприклад, 

діяльність, спрямована на максимізацію прибутку 

ініціативна діяльність підприємців, яка полягає у 

виробництві товарів та наданні послуг, результатом якої 

є прибуток 

процес організаційної новації 

пряма функція реалізації власності 

дії, спрямовані на збільшення капіталу і розвиток 

виробництва 

специфічний вид діяльності, спрямований на 

невпинний пошук змін в існуючих формах 

функціонування підприємств і суспільства,  

постійну реалізацію цих змін 

процес організації та здійснення діяльності в умовах 

ринку 

взаємодія суб’єктів ринку 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 
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інноваційна, маркетингова, індивідуально включаються до складу чотирьох 

окреслених. У свою чергу, сутність підприємництва та межі його здійснення 

тісно пов’язані з формами і видами підприємницької діяльності.  

Окремого обґрунтування, з огляду на предмет даного дисертаційного 

дослідження, потребує питання сутності та особливостей підприємництва на 

сільських територіях, яке виступає визначальним інститутом ринку, що 

здійснює визначальний вплив на розвиток аграрного сектора національної 

економіки. За результатами дослідження виявлено, що проблематика 

розвитку підприємництва у сільській місцевості знайшла широке висвітлення 

у наукових працях багатьох вітчизняних дослідників. Однак, наразі не існує 

єдиного визначення цієї дефініції, що окреслює необхідність його 

поглибленого дослідження.  

Більшість українських дослідників, акцентуючи увагу на окремих 

елементах підприємництва, розкривають його змістовне наповнення з позиції 

чітко визначеного фокусу проблем. Зокрема, З. Артимяк [6], П. Бейлін [12], 

О. Буднік [18] досліджено процеси становлення і розвитку підприємництва в 

аграрному секторі регіону, визначено форми та особливості підприємницької 

діяльності на сільських територіях. К. Пугачовою  розглянуто теоретичні, 

методичні та прикладні аспекти розвитку сільського підприємництва та 

розроблено рекомендації щодо удосконалення економічних відносин у 

процесі формування і функціонування суб’єктів підприємницької діяльності 

на селі [158]. Т. Решитько досліджено наслідки впливу на зайнятість 

перетворень в аграрному секторі економіки країни та обґрунтовано науково-

практичні рекомендації щодо планомірного розвитку та фінансової 

підтримки підприємництва в сільській місцевості з метою створення мережі 

додаткових робочих місць [160]. О. Николюк та Л. Тарасович доводять, що 

одним із ключових інструментів формування конкурентних переваг суб’єктів 

сільського підприємництва, які забезпечують ефективний розвиток сільської 

економіки, є маркетинг [120, с. 69–76]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Волошин%20В.%20І.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Решитько%20Т.В.$
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В цілому, більшість наукових досліджень щодо визначення 

підприємництва на сільських територіях практично не відрізняється від 

традиційних його трактувань. Так, О. Матусова розглядає його як сектор 

регіональної економіки, в якому функціонують суб’єкти підприємницької 

діяльності різних організаційно-правових форм і форм власності 

дрібнотоварного виробництва, що здійснюють самостійну, інноваційну, 

систематичну, на власний ризик господарську діяльність з метою отримання 

економічного й соціального ефекту [111, с. 5]. Вважаємо, що таке 

дефінітивне наповнення є дещо обмеженим, оскільки підприємництво є 

уособленням процесу або діяльності, тому воно жодним чином не може 

розглядатися як сектор економіки.  

Академік М. Малік та професор Л. Забуранна розглядають 

підприємництво як важливий і незамінний аспект відродження сільських 

територій, а сфера малого підприємництва, за їх переконанням, є тим 

буфером, який пом’якшує соціальну напругу в сільських 

поселеннях [107, с. 13].  Інші вітчизняні дослідники аграрної економіки, такі 

як Н. Грабак, І. Топіха, В. Давиденко, стверджують, що підприємницьку 

діяльність у сільській місцевості слід розглядати як складне багатозначне, 

багатосистемне і багаторівневе поняття, що являє собою сукупність 

економічних, історичних, соціальних та юридичних відносин, особливий 

метод господарської діяльності [126, с. 476]. Така дефініція включає 

підприємницьке середовище, особистість підприємця, стиль і тип його 

мислення та поведінки, історичні та соціально-психологічні аспекти. Проте 

вказане визначення є дещо неструктурованим та не відображає усі складові 

підприємництва в його сучасному розумінні. Дозволимо собі не погодитися з 

думкою авторів, що підприємництво – це сукупність відносин, тим більше 

історичних. 

Досить часто в дослідженнях вітчизняних вчених зустрічається поняття 

«сільське підприємництво». Наприклад, Т. Усюк розглядає цю дефініцію у 

бінарному контексті: по-перше, як сукупність ринкових інститутів 
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орієнтованих на отримання економічного й соціального ефекту від 

виробництва і реалізації продукції; по-друге, як комерційну діяльність, 

ініційовану активними представниками сільської громади, першочергового 

значення у якій набувають неформальні інституції [204, с. 7]. Водночас, як 

зазначає автор, аграрне підприємництво не може бути тотожними з сільським 

підприємництвом, яке здебільшого розглядається лише як підприємницька 

діяльність, зорієнтована на насичення ринку сільськогосподарською 

продукцією, а також товарами і послугами несільськогосподарського 

спрямування. Т. Скиба розглядає сільське підприємництво  як соціально-

економічне явище повторюваної комерційно-орієнтованої взаємодії людей, 

параметри якої визначаються ендогенними можливостями сільських 

територій, особистісним потенціалом підприємців та потребами споживачів, 

сформованими під впливом сільського способу життя [170, с. 4]. 

Сільське підприємництво також тлумачиться як діяльність, що 

ініційована активними представниками сільської громади, яка ґрунтується на 

застосуванні сучасних наукових і комерційних підходів у веденні 

господарства на сільських територіях та функціонує відповідно до вимог 

елементів інституційної системи. Така діяльність є традиційно зорієнтованою 

на виробництво різнорідної продукції й товарів, їх безпосередньої реалізації і 

надання послуг, з метою матеріального та морального заохочення сільських 

підприємців-власників [139, с. 11].  

Л. Тарасович розглядає підприємництво на сільських територіях як 

основний елемент сільської економіки, стверджуючи, що останню потрібно 

розглядати не лише як основу підвищення якості життя сільського населення, 

а й всього суспільства. Така модифікація, з одного боку, матиме певний 

прояв позитивних зрушень в економічній, соціальній та екологічній 

площинах, тобто матиме місце конвергенція до зрівноваженого сільського 

розвитку, з іншого – актуалізуватиме доцільність визначення можливостей 

імплементації сучасних організаційно-економічних засад ідентифікації та 

використання унікальних особливостей та потенціалів сільських територій 
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(демографічного, поселенського, природного, ресурсного, виробничого, 

просторового тощо), що позиціонуватиме їх як потенційно привабливі 

об’єкти залучення інвестицій, у т. ч. іноземних [195, с. 30]. 

Відтак, у дослідженнях вітчизняних вчених спостерігаються досить 

різні підходи до тлумачення сутності підприємництва на сільських 

територіях. Найчастіше питання його розвитку пов’язується з аграрним 

напрямом. Проте в окремих дослідженнях аргументується необхідність та 

визначаються перспективи розвитку несільськогосподарських видів 

зайнятості на сілсььких територіях [17; 61; 76; 92; 99; 197]. Зокрема, 

протягом останніх років низку наукових досліджень присвячено такому виду 

підприємницької діяльності на селі, як сільський (зелений) туризм [14; 27; 31; 

85; 87; 124].  

Дослідження сутності підприємництва, особливостей підприємницької 

діяльності та специфіки господарювання на сільських територіях дозволяє 

виділити низку притаманних йому функцій, а саме: економічну, екологічну, 

соціальну, інноваційну, стратегічну, особистісну, організаційну, 

психологічну, інтегруючу, ресурсну, конкурентну. Кожна з окреслених 

функцій є невід’ємною складовою підприємницького середовища на 

сільських територіях.  

Так, наприклад, екологічна орієнтація підприємництва є важливою 

умовою господарювання та визначальною ознакою збереження довкілля. 

Важливо підкреслити, що така діяльність є підконтрольною органам 

місцевого самоврядування в частині дотримання екологічних вимог як у 

відношенні до своєї продукції, так й елементів зовнішнього середовища. 

Насамперед, екологічна функція проявляється в тому, що суб’єкти 

підприємницької діяльності у сільській місцевості, будучи переважно 

мешканцями території, де ведеться їх господарська діяльність, ідентифікують 

джерела екологічних загроз і докладають зусиль для їх усунення. 

Мультиплікативна функція характеризує можливість забезпечення 

суб’єктами сільського підприємництва попиту на продукцію інших секторів 
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економіки, стимулюючи процес відтворення, зростання завантаження 

виробничих потужностей, прогресивні зрушення в суміжних галузях, 

одночасно в рамках кооперації задовольняючи попит не тільки населення, 

але і продукції виробничо-технічного призначення середнім і великим 

підприємствам регіону. 

Соціальна функція проявляється у наступному: створенні додаткових 

робочих місць у сільській місцевості, зменшенні рівня безробіття, вирішення 

проблем бідності; формуванні середнього класу – прошарку населення, який 

реально готовий відповідати за зрівноважений розвиток сільської економіки, 

забезпечувати незворотність вектора реформ. Особливо актуальним це 

питання є в умовах децентралізації владних повноважень, що наразі активно 

розвивається в Україні. Інноваційна функція пов’язана з використанням у 

процесі підприємницької діяльності нових ідей, розробкою нових засобів для 

досягнення поставлених цілей. Організаторська проявляється у прийнятті 

підприємцями самостійного рішення про організацію власної справи, у 

формуванні підприємницького управління, у створенні складних структур, у 

зміні стратегії діяльності фірми тощо. 

Реалізація стратегічної функції підприємництва в сільській місцевості 

виражається у підвищенні зайнятості населення та розширенні її видів, 

зниженні сезонності виробництва, повнішому використанні місцевих 

ресурсів і збереженні особливостей і традицій виробництва. Інтегруюча 

функція сприяє посиленню функції поселення не тільки як єдиного 

поселенського комплексу, але і як фокусу навколишньої сільської території, 

зосереджуючи частину потоків матеріально-фінансових ресурсів на собі, 

сприяючи тим самим підвищенню територіальної стійкості. Ресурсна функція 

передбачає ефективне використання як відновлюваних, так і обмежених 

ресурсів. Разом з цим, під ресурсами розуміються всі матеріальні та 

нематеріальні умови і фактори виробництва, насамперед, трудові ресурси, 

земля і природні багатства, засоби виробництва і наукові досягнення, а також 

підприємницький талант.  
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Близьким (проте не тотожним) до підприємництва на сільських 

територіях є аграрне підприємництво. Слід зазначити, що сутнісне 

тлумачення останнього узагальнено зводиться до його розгляду як 

господарської діяльності з вирощування, переробки та реалізації 

сільськогосподарської продукції та наданні супутніх послуг.  

Досліджуючи особливості підприємництва на сільських територіях, 

необхідно враховувати те, що сільська місцевість характеризується 

наявністю багатьох видів ресурсів, які дозволяють розвивати різні види 

діяльності. Сприяє цьому також різноманітність природно-кліматичних умов, 

соціально-економічних та історичних особливостей розвитку окремих 

територій. Як стверджує С. Кисельов така організація діяльності населення в 

сільській місцевості має специфічні риси: 1) в сільській місцевості є вищою 

частка видів діяльності, які за своїм змістом не є підприємницькими, тобто, 

не спрямовані на отримання прибутку. Це пов’язано з використанням 

населенням ресурсів природного походження (дикорослих грибів, ягід, трав, 

інших рослин), обробкою земель навколо житла та вирощуванням продукції 

для власного споживання; 2) в сільській місцевості більшість видів діяльності 

пов’язана з одним з найважливіших ресурсів сільської місцевості – землею та 

сільськогосподарським виробництвом, що ведеться на ній. При цьому, 

сільськогосподарське виробництво є базовим видом діяльності, оскільки 

складає основу для розвитку багатьох інших видів, що пов’язані із 

забезпеченням умов для ведення сільськогосподарського виробництва, 

просування продукції до споживачів [169]. 

Визначальна залежність багатьох видів виробництва від головного 

виробничого ресурсу сільській місцевості – землі, а також наявність фактора 

сезонності, залежності від природних умов, значною мірою формує 

обмеження і для первинної промислової переробки аграрної продукції. З 

огляду на це, найбільш адекватною формою організації виробництва на 

сільських територіях вважається сімейна форма малого підприємництва [9–

11; 19; 30; 55; 57; 64; 72; 77; 84; 98; 102; 103; 105; 111; 112; 122; 134]. 
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Водночас, сільське населення, прагнучи підвищити свій життєвий рівень, як 

правило, не бажає змінювати усталений життєвий уклад. Крім того, 

прагнення сільського жителя займатися власною справою, з одного боку, 

стримується низькою фінансовою спроможністю, з іншого – небажанням 

залучення кредитних ресурсів, передусім, через відсутність навичок 

провадження підприємницької діяльності [161; 166, с. 221]. 

Зважаючи на особливості формування та розвитку підприємницької 

діяльності на сільських територіях, обґрунтовано соціально-економічні 

детермінанти зміни середовища його функціонування (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Соціально-економічні детермінанти зміни середовища  

розвитку підприємництва сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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діяльності слід розглядати як обов’язкову умову сталого розвитку сільських 

територій. Економічна складова, при цьому, базується на зміні структури 
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сільських територій. Натомість соціальна – передбачає стримування 

міграційних процесів, розвиток соціального капіталу, реалізацію потенціалу 

підприємця. В цілому слід зазначити, що послаблення аграрної складової 

(деаграризація сільської економіки), поширення нових форм господарювання 

і створення умов для розвитку альтернативних видів діяльності на сільських 

територіях сприяли підвищенню якості життя сільського населення. 

Однією з детермінант, що суттєво впливає на розвиток підприємництва 

на сільських територіях, є особистісний потенціал підприємців, який 

характеризується суттєвими територіальними відмінностями. 

Підприємництво на сільських територіях здійснюється в специфічному 

середовищі, яке являє собою сукупність зовнішніх і внутрішніх умов ведення 

підприємницької діяльності (рис. 1.3). При цьому, такі умови можуть суттєво 

диференціюватися залежно від територіальних та галузевих особливостей. 

 

Рис. 1.3. Характеристики середовища функціонування 

підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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Підприємництво на сільських територіях тісно взаємодіє із зовнішнім 

середовищем та безпосередньо впливає на нього. Останнє є активізатором 

формування підприємницької діяльності та підвищення рівня 

підприємницької активності. Зокрема, середовище впливає на формування 

підприємницького клімату, трудового потенціалу, якості життя в сільській 

місцевості. У свою чергу, підприємництво визначає економічний, соціальний 

та екологічний стан розвитку сільських територій. На тлі зазначеного можна 

стверджувати, що необхідність формування належної організаційно-

економічної платформи розвитку підприємництва на сільських територіях 

викликана галузевими особливостями та специфікою його здійснення, 

мінливими умовами внутрішнього і зовнішнього середовищ.  

Однією із обов’язкових складових визначення підприємницької 

діяльності є її психологічний аспект, оскільки результати низки досліджень 

свідчать, що центральною ланкою підприємницької діяльності, від якої 

залежить її успішність, є особистість підприємця, з його спрямованістю, 

становленням та інтеграцією цієї особистості, з її індивідуально-

типологічними особливостями, психічними процесами та системою 

саморегуляції [70, с. 110; 94, с. 9]. Підприємці найбільше цінують у своїй 

діяльності власну незалежність та самостійність, можливість отримання 

прибутку і самореалізації, що також співвідноситься із даними, які 

стосуються оцінки підприємцями змісту та мотивів підприємницької 

діяльності [1].  

На наступному етапі дослідження доцільним є виокремлення та 

систематизація ознак підприємництва на сільських територіях, за якими 

уможливлюється його ідентифікація з-поміж усталеного переліку ознак 

підприємництва як соціально-економічного явища, що поширюється в різних 

галузях національної економіки. Відтак, підприємництво на сільських 

територіях характеризується специфікою сфери застосування, самостійністю,  

ініціативністю, цілеспрямованістю, наявністю підприємницьких здібностей, 

відповідальністю, гнучкістю, ризиковістю, незалежністю, інноваційністю, 
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самоорганізацією, особистою зацікавленістю, компетентністю, мобільністю. 

При визначенні характерних ознак підприємницької діяльності на сільських 

територіях окремо варто відзначити, що в сучасних умовах однією з 

характерних рис його успішного функціонування є збалансоване поєднання з 

класичними ознаками підприємницької діяльності принципів маркетингового 

управління. Відтак, доцільним є включення до переліку окреслених ознак 

додатково маркетингової спрямованості підприємницької діяльності 

(рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Ознаки підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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Ознаки підприємництва 

на сільських територіях 

Специфіка сфери 

(середовища) застосування 

Ризикованість  

 

Самостійність 

Ініціативність 

Самоорганізація 
Наявність підприємницьких 

здібностей 

Інноваційність 

Незалежність 

Особиста зацікавленість Цілеспрямованість 

Відповідальність  Компетентність 

Гнучкість, адаптивність Мобільність 

Маркетингова спрямованість 



51 

 

рисами якої є розширення інформаційного та комунікаційного простору, 

сфера підприємництва вимагає постійного моніторингу ринку для 

оперативного реагування на зміни, що відбуваються, і коректування 

напрямків і форм ведення господарської діяльності. При цьому, важливою 

умовою довгострокового розвитку підприємств стають їх адаптаційність і 

швидкість реакції на зміни ринкового середовища. Відповідно, однією з 

основ підприємницької діяльності в сучасних умовах стає маркетингове 

управління.  

Враховуючи, що резерви розвитку сільських територій криються не 

лише у додатковому інвестуванні, а й у формуванні їх конкурентного 

статусу, сільським територіям, як і товарам чи послугам, потрібний 

професійний маркетинг. Це пов’язано із тим, що застосування маркетингових 

технологій суттєво розширює можливості ефективного використання активів 

територій як місця ведення бізнесу та життєдіяльності сільських мешканців 

[139, с. 75–76]. Належний рівень маркетингового забезпечення розвитку 

сільських територій сприятиме залученню місцевого населення до створення 

необхідних умов та заходів щодо активізації малого та середнього бізнесу, 

забезпечення самодостатності, фінансової спроможності сільських територій, 

їх інклюзивного розвитку в умовах європейського курсу України [139, с. 86]. 

Важливого значення у контексті даного дослідження набуває питання 

виокремлення принципів та критеріїв, яким відповідають суб’єкти бізнесу, що 

функціонують на сільських територіях (рис. 1.5). Відтак, основними 

принципами розвитку підприємництва на сілсььких територіях слід вважати 

самостійність, інстиуційність, інноваційність, соціальзованість, адаптивність; 

критеріями – розміщення виробничих потужностей на селі, залучення до 

виконання робіт сільських жителів,  розвиток різних видів діяльності, 

соціальна та екологічна відповідальність, реалізація творчих ідей та задумів 

підприємців. 
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Рис. 1.5. Комплекс критеріїв ідентифікації підприємництва  

на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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діяльність господарюючих суб’єктів в умовах специфічного середовища з 

метою отримання економічного, соціального, екологічного ефектів та 

самореалізації. Зважаючи на окреслені характеристики, особливості 

середовища розвитку, критерії та принципи провадження, а також 

узагальнюючи погляди науковців щодо трактування підприємництва на 
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сільських територіях, його пропонується розглядати з позиції реалізації 

основних засад багатофункціональності сільської економіки, що враховує не 

лише сукупність організаційно-економічних детермінант забезпечення 

зрівноваженого зростання сільських територій, а й передбачає можливість 

капіталізації бізнес-ідей підприємців, реалізації їх власного потенціалу з 

метою досягнення комерційного успіху. 

Враховуючи окреслені положення та зважаючи на особливості та 

виклики сучасного етапу посилення євроінтеграційних процесів, доцільним є 

дослідження організаційно-економічної платформи розвитку підприємництва 

на сільських територіях як ключової детермінанти формування 

підприємницького простору. 

 

1.2.  Організаційно-економічна платформа розвитку 

підприємництва на сільських територіях 

 

Сучасний етап соціально-економічного зростання України, що 

характеризується реформуванням адміністративно-територіального устрою і 

місцевого самоврядування, вказує на об’єктивну необхідність пошуку нових 

механізмів та інструментів, що супроводжуватимуть якісні та кількісні 

перетворення економіки на всіх її рівнях. Одним із таких перспективних 

напрямів видається підприємництво, у т. ч. на сільських територіях. Крім 

того, зважаючи на стрімке поширення агрохолдингових структур, 

підприємництво на сільських територіях розглядається основою розвитку 

традиційних видів зайнятості. Однак, недостатнє опрацювання проблематики 

щодо його організації та провадження, особливо в сільській місцевості, 

створює суттєві перешкоди для практичної реалізації такої політики та 

унеможливлює отримання суб’єктами підприємництва максимально 

можливих ефектів економічного, соціального, екологічного змісту, а відтак і 

реалізації конкурентних переваг окремих підприємств. 
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Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального 

розвитку сільських територій, орієнтована на вирішення ключових проблем 

сільських жителів, подолання бідності та забезпечення високого рівня та 

якості життя громадян. Питання створення належних умов для 

відповідального перед державою, соціально орієнтованого, спрямованого на 

вирішення як поточних, так і стратегічних завдань, бізнесу завжди належали 

до першочергових [151, с. 4].  

Згідно із законодавством, підприємництво в Україні здійснюється в 

будь-яких організаційно-правових формах, передбачених законом, на вибір 

безпосередньо підприємця [29]. Суб’єктами підприємницької діяльності на 

сільських територіях є юридичні особи усіх організаційно-правових форм, а 

також фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи та інші, передбачені законодавством України, 

суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво продукції, 

виконання робіт та послуг з метою досягнення комерційного успіху, тобто 

отримання прибутку.  

Підприємницькі формування є головним рушієм економічного 

розвитку села, створюють основу для соціальної стабільності, формування 

громадянського суспільства в країні в цілому. Такі структури здійснюють 

значний вплив на розвиток сільських територій. Це підтверджується такими 

положеннями:  

1) бізнес приносить додаткові доходи для самих людей, що сприяє 

підвищенню рівня життя сільського населення та зростання його добробуту; 

2) підприємництво безпосередньо є джерелом формування бюджетів 

місцевих сільських рад;  

3) підприємництво вирішує проблеми продовольчого забезпечення 

населення сільських територій і цим сприяє забезпеченню продовольчої 

безпеки загалом;  

4) агробізнес сприяє утворенню ланцюгів переробки 

сільськогосподарської продукції, заготівлі сировини, ремонту 
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сільськогосподарської продукції, а також наданню різноманітних видів 

послуг [65, с. 62]. 

Слід зазначити, що трансформаційні зрушення у напрямі формування 

багатоукладності сільської економіки,  а також постійні зміни в законодавчій 

базі, що виникають у зв’язку із необхідністю адаптації до вимог ринкової 

системи господарювання, спонукали до формування на сільських територіях 

підприємницьких формувань різного організаційно-правового статусу. У 

загальному розумінні підприємницькі формування – це сукупність 

підприємств та господарств різних організаційно-правової форм 

господарювання. Класифікація суб’єктів підприємництва на сільських 

територіях передбачає їх розподіл за такими критеріями: форма власності; 

організаційно-правова-форма; розмір і обсяг виробництва; вид діяльності; 

тип об’єднання (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Класифікація суб’єктів підприємництва на сільських територіях 

Критерій класифікації Види 

Форма власності – державна 

– приватна (індивідуальна, партнерство, корпорація) 

Організаційно-правова форма – фермерське господарство 

– господарське товариство 

– державне підприємство  

– приватне підприєство 

– сільськоосподарський виробничий кооператив 

Розмір та обсяг виробництва – мікропідприємства 

– малі підприємства 

– середні підприємства 

– великі підприємства 

Вид діяльності  – традиційна 

– альтернативна 

Тип об’єднання  – консорціум 

– асоціація 

– холдинг  

– концерн 

Джерело: адаптовано [139, с. 13]. 

 

Щодо їх поширення саме на сільських територіях, то слід зазначити, 

що мають місце такі з них: господарства населення, фермерські 

господарства, господарські товариства, приватні підприємства, виробничі 
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кооперативи, державні підприємства. Найбільш популярною формою 

реалізації підприємницької ініціативи є реєстрація активних представників 

сільської громади  як фізичних осіб-підприємців [139, с. 11]. Крім того, 

відповідно до законодавства, особисте селянське господарство – це 

господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи 

фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи 

родинних відносинах і спільно проживають,  з метою задоволення особистих 

потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської 

продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна 

особистого селянського господарства, у т. ч. й у сфері сільського зеленого 

туризму [147]. Члени такого господарства здійснюють діяльність на свій 

розсуд і ризик у межах встановленого правового господарського порядку. 

Таким чином, ця форма господарювання не відноситься до сфери 

підприємництва, хоча його частка є вагомою у загальному обсязі виробленої 

продукції на сільських територіях. 

Усталений дотепер акцент на пріоритетності нарощування аграрного 

виробництва й розбудові сільської інфраструктури поступово 

трансформується в нову модель соціально-економічного зростання, основою 

якої є усвідомлення сільською громадаю важливості та перспективності 

позиціонування і просування конкурентних переваг своїх територій, її 

бажання і здатність брати активну участь в розвитку села, забезпеченні його 

життєздатності, формуючи, тим самим, належну платформу для організації та 

ведення бізнесу [139, с. 75]. Таке твердження об’єктивно вказує на 

необхідність розробки та удосконалення організаційно-економічного базису 

розвитку підприємництва, передусім у контексті фокусування на засадах 

системного підходу. 

За результатами досліджень вітчизняних науковців можливо 

стверджувати, що недостатня продуманість аграрних реформ у 90-х рр. 

XX ст. зумовила спад виробництва, призвела до загострення соціально-

економічних проблем сільських територій, найгострішими серед яких є такі: 
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безробіття та бідність, які зумовлюють міграцію працездатного сільського 

населення в інші країни; занепад соціальної інфраструктури; рівень оплати 

праці, який понад десять років залишається найнижчим серед інших галузей; 

звуження сфери прикладання праці; втрата інтелектуального потенціалу села; 

дефіцит висококваліфікованих кадрів й недосконала система прогнозування 

потреби у робітничих професіях та фахівцях з вищою освітою; низький 

попит на продукцію сільського господарства та продовольство через 

недостатню платоспроможність населення; набагато нижчий рівень життя 

сільського населення порівняно з міським; високий показник самозайнятості 

селян в особистих селянських господарствах та інші [176, с. 7]. 

Важливо зазначити, що перехід світового господарства на якісно новий 

етап розвитку, який визначається зростанням взаємозв’язків і 

взаємозалежності економічних систем, передусім детермінується розвитком 

економічної складової, яка базується на підприємницькій ініціативі, 

широкому використанні інноваційно спрямованих інформаційних систем і 

технологій з орієнтацією на екологічну складову. Проте в умовах загострення 

ринкової конкуренції, посилення різких коливань зовнішнього бізнес-

оточення підприємницьким формуванням стає все важче імплементувати 

усталені підходи до ведення діяльності і зберігати при цьому ринкову 

стійкість, конкурентний статус, фінансову автономію та економічну безпеку. 

На цьому тлі виникає потреба пошуку нових інструментів, які дозволяють 

дієво впливати на розвиток підприємництва на сільських територіях в 

сучасних умовах. 

Для подальшого розвитку підприємництва на селі, як справедливо 

відмічає Б. Ковалюк, необхідні певні організаційно-економічні та правові 

заходи. Насамперед, це формування й реалізація дієвої державної політики 

розвитку вітчизняного підприємництва з урахуванням регіональних 

особливостей, реального впливу інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 

економіки України та світових глобалізаційних процесів [76, с. 110–134]. При 

цьому, формування належної системи підтримки підприємництва має 
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базуватися на комплексному підході, яким передбачено врахування 

соціальних, культурних, географічних та економічних особливостей 

підприємницького середовища, зосередження заходів підтримки на 

підприємцеві, постійне вдосконалення інструментів системи підтримки 

підприємництва залежно від зміни кон’юнктури ринку. Заходи підтримки 

мають формуватися на основі показників ефективності, справедливості, 

пропорційності та стабільності функціонування. 

Ключовим структуроутворюючим елементом організаційно-

економічної платформи та, водночас, локомотивом розвитку підприємництва 

на сільських територіях є його організаційно-економічних механізм. 

Дослідженнями встановлено, що у науковій літературі відмічаються різні 

підходи до визначення організаційно-економічного механізму розвитку 

підприємництва [19; 26; 63; 72]. Наприклад, О. Кічук розглядає зазначений 

механізм як логічну структуру, виражену у взаємодії всіх її елементів на 

різних рівнях, спрямовану на поліпшення кількісних і якісних показників 

суб’єктів малого підприємництва. Суб’єктами механізму є державні 

організації, органи місцевого самоврядування, недержавні підприємства, 

громадські організації, об’єднання малих підприємств. Кожен із суб’єктів має 

власний набір інструментів і методів їх використання для підтримки 

підприємництва [57, с. 5–6]. Однак, на нашу думку, таке бачення автора є 

дещо обмеженим як за структурою, так й функціонально, оскільки лише 

частково враховує існуючий натепер широкий спектр зв’язків 

підприємництва з бізнес-середовищем, в якому воно функціонує і з яким 

активно взаємодіє. 

У працях багатьох дослідників розроблено концептуальні положення 

організаційно-економічного механізму реалізації регіональної політики 

зайнятості у сфері підприємництва. Зокрема, О. Хачатурян розглядає 

окреслене як комплексну науково-управлінську систему, що ґрунтується на 

принципах системності, адекватності економічним і соціальним умовам, 

містить нормативно-правові, організаційно-адміністративні, кредитно-
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фінансові, соціально-економічні та соціально-психологічні важелі впливу, а 

також напрями її удосконалення [210, с. 10]. Розроблені дослідником наукові 

здобутки передбачають створення таких заходів: створення системи 

кадрового забезпечення підприємництва на селі; стимулювання роботодавців 

до збереження кваліфікованих працівників на підприємствах; удосконалення 

системи профорієнтації, профнавчання, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації незайнятого сільського населення; стимулювання інноваційної 

зайнятості; впровадження мотиваційних важелів працевлаштування; 

запровадження Інтернет-системи вакансій робочих місць на підприємствах 

тощо [210, с. 11]. У ключових наукових постулатах вказаного організаційно-

економічного механізму основна увага зосереджена на стимулюванні 

процесів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери 

підприємництва. При цьому, варто зазначити, що у такому механізмі відсутні 

інструменти, які б стимулювали соціально та екологічно відповідальне 

підприємництво, його розвиток на принципах самоорганізації та 

саморозвитку, що особливо важливо в контексті даного дисертаційного 

дослідження. 

В свою чергу, М. Пітюлич  вважає, що на регіональному рівні 

управління вдосконаленням організаційно-економічного механізму 

підтримки самозайнятості передбачає необхідність розробки регіональних 

програм сприяння розвитку індивідуального підприємництва на різних 

рівнях управління; визначення пріоритетних сфер функціонування в 

територіально-галузевому зрізі; формування кредитно-фінансового 

механізму підтримки підприємництва – використання бюджетних та 

позабюджетних коштів, коштів фонду сприяння зайнятості, надання позик на 

пільгових умовах; розвиток інфраструктури сприяння самозайнятості – 

розробка бізнес-планів, консультаційне та інформаційне забезпечення, 

реклама, підготовка та перепідготовка підприємців; формування 

превентивних механізмів зниження ризиків для одноосібних підприємців 

[136, с. 18–19]. Проте, як вбачається, такий підхід до формування 
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організаційно-економічного механізму розвитку підприємництва є дещо 

фрагментарним та відображає лише окремі його складові, які мають характер 

існуючих напрямів діяльності щодо розвитку підприємництва. 

Професор В. Ткачук розглядає організаційно-економічний механізм як 

систему організаційних, економічних, правових, управлінських і регулюючих 

дій, способів та прийомів, які впливають на показники діяльності аграрного 

підприємства, що посилює потенціал його розвитку та отриманню 

конкурентоспроможної продукції на основі ефективного використання 

ресурсів, що сприяє зростанню соціальних, екологічних та економічних 

результатів [198, с. 18–19]. Крім того, дослідник стверджує, що 

організаційно-економічному механізму притаманні принципи системності, 

тому за його побудови доцільно дотримуватися законів функціонування 

економічних систем. Порушення системності у використанні механізму 

призводить до зниження ефективності виробництва. 

При визначенні структурних елементів організаційно-економічного 

механізму державного регулювання підприємництва на селі, Н. Ветрова  та 

В. Кікоть обмежуються відокремленням організаційних важелів 

(консультування, виставки, ярмарки, семінари, підготовка кадрів, створення 

єдиних офісів тощо), економіко-правових методів регулювання 

(кредитування, залучення інвестицій, податкове регулювання, матеріально-

технічне забезпечення) та контролю [26, с. 19].  

Встановлено, що механізм управління розвитком підприємництва на 

сільських територіях має базуватися на міждисциплінарному підході, який 

відображає різні аспекти багатофункціональних зв’язків суб’єктів сільського 

підприємництва з середовищем його функціонування. Реалізація такого 

підходу, як справедливо відмічає О. Тридід, дозволяє підійти до створення 

організаційно-економічного механізму з цілісних позицій і розглядати його 

як процес організаційного проектування. Відповідно, побудова зазначеного 

механізму передбачає необхідність його формування на основі цілісної 

системи принципів та включення зворотних зв’язків для корегування 
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цільових орієнтирів, особливостей розвитку, методів регулювання та 

ресурсних складових. Введення зворотних зв’язків дозволяє зробити 

організаційно-економічний механізм адаптивним у відношенні до мінливого 

інституційного середовища [199, с. 3–9].  

В контексті даного дисертаційного дослідження важливо зазначити, що 

організаційно-економічний механізм розвитку підприємництва на сільських 

територіях, передусім, має стимулювати його інноваційну складову. 

Спрямованість інновацій повинна бути орієнтована на саморозвиток і 

самопідтримку, які досягатимуться при формуванні такої системи 

стимулювання підприємців, яка забезпечить безперервний рівень мотивації 

підприємницької діяльності. Зважаючи на такий освітньо-інформаційний 

рівень забезпечення підприємців, це дозволить їм постійно 

удосконалюватися у використанні наявних організаційно-економічних 

інструментів діяльності, а також розширювати їх номенклатуру за рахунок 

імплементації інноваційних технологій. 

Основоположну роль в організаційно-економічному механізмі розвитку 

підприємництва відіграє такий економічний інструмент, як фінансування. 

Сучасні умови господарювання гостро потребують розробки та 

упровадження новітніх форм і методів фінансової підтримки 

підприємництва, яка має стати стимулом не лише для здійснення поточної 

господарської діяльності, а надавати можливість окремим суб’єктам 

ідентифікувати та вирішувати проблеми стратегічного змісту. За сучасних 

умов суб’єкти підприємницької діяльності, особливо малі та середні, мають 

дещо обмежені перспективи стратегічного зростання з огляду на те, що їх 

можливості в економіці залишаються нереалізованими. Підприємницькі 

формування такого типу, зважаючи на невеликі потужності та незначні 

обсяги виробництва, практично не мають можливості стати, наприклад, 

конкурентами в процедурах тендерних закупівель, які проводять державні 

структури. На вказаному твердженні зосереджують увагу значна кількість 

дослідників [86; 99; 110; 138; 141; 158; 165; 173; 196].  
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Зазначену проблему, як відмічають К. Єкимова та І. Савельєва, 

можливо вирішити за рахунок формування дієвих механізмів взаємодії 

представників малого і середнього підприємництва на регіональному рівні 

[46]. Одним із таких механізмів може бути інтеграція підприємств у формі 

підприємницьких сіток, метою яких є забезпечення їх учасників 

замовленнями в рамках об’єднаних проектів, формування спільної ресурсної 

бази для зниження витрат експлуатації; створення спільної бази знань; 

розподіл ризиків між партнерами та максимізація сукупних доходів за 

рахунок виникнення мережевого синергетичного ефекту. Такий ефект 

обумовлюється системними властивостями нової структури, яка є відкритою, 

складною, динамічною системою з нелінійним характером розвитку, 

складними інституційними формами і взаємозв’язками [46]. У цьому 

контексті варто зазначити, що синергетичний розвиток орієнтує інтегровані 

структури не на економію, стабілізацію, розширення виробництва, а на 

активізацію системоформуючих детермінантів і їх спрямування на створення 

інновацій. Однак такий підхід не позбавлений недоліків, найбільш істотний з 

яких полягає в тому, що ігнорується роль інститутів й інституцій як 

найважливіших елементів соціально-економічної системи. У той же час, 

сучасні дослідження свідчать, що інституційне середовище відіграє значну 

роль у виборі напряму розвитку підприємництва та оцінці його ефективності 

[100, с. 8; 209]. 

Як стверджують М. Малік та О. Шпикуляк, підприємництво 

позиціонується в інституційному середовищі як специфічне, спеціалізоване 

за функціональним призначенням утворення, яке підпадає під дію 

регуляторних механізмів – конкуренції, ціноутворення, інфраструктури, 

кооперації, кластеризації, державного управління. Завдання кожного із них 

унормовані інституціями, визнані державою, суспільством, ринком, і 

реалізуються вони через інституції – суспільні, ринкові та встановлені 

державою норми. По відношенню до підприємництва згадані норми 

розглядаються залежно від їх регуляторного впливу – прямого державного і 
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опосередкованого регулювання, саморегулювання завдяки ринку, 

внутрігосподарське управління [109, с. 11].  

Ряд наукових досліджень, проведених вітчизняними вченими, 

підтверджують, що, за сучасних умов, розвиток підприємництва в Україні 

більшою мірою стримується інституційними чинниками й регуляторною 

політикою, ніж суспільною свідомістю та людським фактором. Рівень 

підприємницької активності населення, зміни його свідомості щодо мотивації 

підприємницької діяльності випереджають процеси трансформації 

державних інститутів та продукованих ними інституцій. Разом з тим, 

визначено, що, на противагу таким процесам, зростає імідж та соціальний 

статус підприємця, привабливість підприємницької діяльності, а також 

самооцінка населенням спроможності займатися такою діяльністю. Проте 

через інституційні перепони зберігаються та навіть загострюються негативні 

оцінки населенням перспектив розвитку підприємництва в Україні [8, с. 21]. 

Для створення достовірного та адекватного організаційно-

економічного механізму розвитку підприємництва, за твердженням 

О. Балакірєва та А. Ноур, слід об’єднати синергетичний і інституційний 

підходи. Інституційно-синергетична концепція управління розглядає 

економічні структури як багатоаспектні і багатовимірні утворення, що 

визначають і проявляють внутрішню побудову його складових – від 

соціально-економічних систем до суб’єктів підприємництва [8, с. 7–23].  

Узагальнюючи наукові підходи вітчизняних дослідників, а також 

ключові положення різноманітних державних прогам розвитку 

підприємництва на селі, слід відзначити, що основними цілі політики у 

цьому напрямі такі: формування конкурентного середовища в економіці; 

забезпечення сприятливих умов його розвитку; сприяння суб’єктам 

підприємництва в просуванні вироблених ними товарів (робіт, послуг), 

результатів інтелектуальної діяльності на ринок; збільшення кількості 

суб’єктів підприємництва; забезпечення зайнятості сільського населення та 

розвиток самозайнятості тощо [17; 44; 60; 61; 65; 71; 118]. Реалізація 
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зазначених цілей є одночасно основою формування економічних, соціальних 

та екологічних передумов для подальшого відродження сільських територій 

України. 

Отже, теоретичне узагальнення тенденцій становлення і розвитку 

підприємництва на сільських територіях на тлі загальноекономічної 

трансформації дозволяє стверджувати, що формування організаційно-

економічного механізму його активізації слід здійснювати на засадах 

системного підходу. Це дозволить прогнозувати ефективність взаємозв’язків 

підприємницьких структур із зовнішнім бізнес-оточенням і на цій основі 

розробляти моделі їх стратегічного зростання (рис. 1.6).  

Основними принципами системного в сфері розвитку підприємництва 

на сільських територіях є принципи цільової спрямованості, структурної 

збалансованості, відповідальності, відкритості та ресурсної забезпеченості, 

соціального розвитку. Принцип цільової спрямованості передбачає 

необхідність розвитку підприємництва за чітко визначеними напрямами, за 

рахунок чого визначатимуться його стратегічні імперативи. Принцип 

структурної збалансованості передбачає чітке розмежування повноважень 

щодо регулювання та підтримки суб’єктів підприємництва між 

центральними, регіональними органами державної влади і органами 

місцевого самоврядування. Сутність принципу відповідальності полягає у 

гарантуванні повної відповідальності загальнодержавних органів влади, 

органів державної влади в регіонах та органів місцевого самоврядування за 

забезпечення сприятливих умов для розвитку суб’єктів сільського 

підприємництва. Принцип відкритості передбачає участь представників 

суб’єктів підприємництва, некомерційних організацій, що виражають їх 

інтереси, у формуванні та реалізації державної політики в сфері розвитку 

підприємництва, експертизі проектів нормативно-правових актів держави та 

органів місцевого самоврядування, що регулюють розвиток підприємництва. 

Також цей принцип характеризує забезпечення рівного доступу суб’єктів 
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підприємництва до отримання підтримки відповідно до умов існуючих 

державних, регіональних та місцевих програм їх підтримки. 

 

 

Рис. 1.6. Обґрунтування системного підходу до формування 

організаційно-економічних засад розвитку підприємництва  

на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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Перспектива ефективного розвитку підприємництва на селі 

пов’язується з необхідністю формування відповідного інституційного 

середовища, впровадження ефективних фінансових та інвестиційних важелів 

стимулювання економічної активності, їх системної підтримки на рівні 

місцевого самоврядування, узгодження діяльності всіх гілок влади. 

Використовуючи термінологію інституційної теорії, можна стверджувати, що 

підприємницькі формування створюються також і для того, щоб 

скористатися вигідними можливостями, які залежать від існуючого набору 

обмежень. Формування сприятливого інституційного середовища, 

виникнення нових, ефективних інститутів сприятиме розвитку 

підприємництва на якісно новому рівні, що забезпечить прогресивність 

технологій виробництва, високий рівень їх організації, підвищення якості 

продукції та послуг, генерування та освоєння новаторських ідей.  

Серед інституційних детермінант розвитку підприємництва на 

сільських територіях окремо слід виділити такі найважливіші та проблемні в 

сучасних умовах, як інститути захисту прав власності та економічної свободи 

[208; 209]. Актуальність цих проблем зумовлюється тим, що, з позиції 

інституціональної теорії, підприємницькі формування створюються, крім 

інших цілей, також з метою використання вигідних можливостей. 

Отже, узагальнюючи вищенаведене, можливо стверджувати, що 

формування адекватного організаційно-економічного механізму розвитку 

підприємництва на сільських територіях передбачає необхідність при його 

побудові врахування системного підходу та засад теорії самоорганізації, що в 

сукупності повинно орієнтуватися на виконання основних принципів синергії 

як базової теорії самоорганізації. В основу організаційно-економічного 

механізму обов’язково мають бути закладені інструменти циклічної 

самопідтримки процесів його формування, реалізації та адаптації у 

швидкозмінному і непередбаченому бізнес-оточенні. Такий підхід враховує 

необхідність мотивації підприємців до інноваційного, економічно 

ефективного, соціально і екологічно відповідального господарювання; 
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підтримки процесів самоорганізації, саморегулювання та самоконтролю. 

Інструментами та важелями механізму гарантується високий рівень 

адаптивності до мінливих умов ринкової економіки, що дозволяє моделювати 

процеси розвитку сільського підприємництва з урахуванням нелінійної 

взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів чинників та впливу інституційних 

обмежень на розвиток підприємництва. Зазначене зумовлює необхідність 

дослідження особливостей державної регуляторної політики щодо активізації 

підприємництва на сільських територіях. 

 

1.3.  Державне регулювання підприємницької діяльності  

на сільських територіях 

 

З огляду на те, що підприємництво виступає засобом відродження 

сільських територій, які виступають важливим елементом розвитку держави 

в цілому, одним із ключових її завдань вбачається забезпечення сприятливих 

умов для ефективного функціонування суб’єктів підприємництва 

(підприємницьких формувань). Узагальнений формат державного 

регулювання безпосередньо ґрунтується на впливі державних інституцій на 

діяльність суб’єктів підприємництва, з метою забезпечення належних 

економічних, організаційних та правових засад їх функціонування й 

розвитку.  

Державне регулювання та підприємницьку діяльність на сільських 

територіях слід розглядати в органічному взаємозв’язку. Це пов’язано із тим, 

що реалізація підприємницького потенціалу сільського населення можлива 

лише за наявності відповідного інституційного середовища, ефективного 

державного регулювання, а в умовах виникнення кризових ситуацій – 

вагомої державної підтримки. Даний контекст підкреслює узгоджену 

співпрацю підприємницької сфери та органів державного  регулювання. 

Погоджуємося з тезою про те, що подальший розвиток сільських 

територій України залежить від того, як спрацює у цьому відношенні 
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держава, громада та сільський мешканець [86, с. 148]. Державне регулювання 

підприємництва в Україні потребує не лише підтримки стабільного, 

поступального розвитку, але й створення умов для суттєвого прискорення 

темпів його приросту, впровадження інновацій, активізації міжнародних 

операцій та формування конкурентоспроможних вітчизняних підприємств. 

Водночас, в Україні спостерігалася відсутність належної координації 

діяльності всіх гілок влади, громадськості та об’єднань підприємців, 

спрямованої на вирішення зазначених проблем, наслідком чого стало 

накопичення багатьох гострих питань, які потребують негайного розв’язання 

[151, с. 4–6]. 

Узагальнюючи результати досліджень багатьох вітчизняних науковців, 

виявлено, що найбільш нагальними проблемами розвитку підприємництва на 

сільських територіях слід вважати: адміністративний тиск; обтяжливу 

систему оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності; дефіцит 

обігових коштів, відсутність дієвої фінансово-кредитної та ресурсної 

підтримки; низький рівень знань та професійних навичок працівників; 

відсутність підприємницької ініціативи; низьку продуктивність праці  як 

наслідок відсутності та недоступності нових високоефективних технологій; 

незадовільне забезпечення правовою та економічною інформацією, в т.ч. 

брак оперативної інформації про ринки збуту та актуальні ціни на 

сільськогосподарську продукцію тощо [28; 32; 49; 56; 215]. Така ситуація 

суттєво знижує рівень фінансової стійкості як підприємницьких формувань, 

так і національної економіки в цілому. Це актуалізує потребу в 

удосконаленні державної політики сприяння розвитку вітчизняного 

підприємницького сектора економіки, насамперед, спрямованої на 

покращення доступу до фінансових ресурсів, сприяння збільшенню обсягів 

господарської діяльності, підвищення рівня фінансової стійкості, ліквідності 

та платоспроможності суб’єктів підприємництва. Як стверджує Т. Усюк, 

сучасні реалії такі, що без належної державної підтримки, своєчасних 

інституційних впроваджень та за надмірного впливу регулюючих інститутів 
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виникає реальна загроза припинення виробничо-господарської діяльності 

підприємницьких формувань у сільській місцевості [203, с. 287].  

Основи державної підтримки й регулювання підприємницької 

діяльності в Україні закладаються національним законодавством. В ст. 48 

Господарського Кодексу України декларують основні положення державної 

підтримки розвитку підприємництва, зокрема, що держава сприяє рівному 

доступу всіх підприємців, незалежно від форми власності та обраних 

організаційних форм підприємницької діяльності, до матеріально-технічних, 

фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів [29]. 

Основним завданням державного регулюючого впливу на розвиток 

підприємництва на сільських територіях, на думку О. Довгаль, є реалізація 

соціально-економічної політики держави у сфері виробництва, розподілу і 

реалізації продовольчих ресурсів у контексті забезпечення належного рівня 

продовольчої безпеки країни та збереження екологічної рівноваги [43, с. 55]. 

Державна підтримка підприємництва в Україні здійснюється Кабінетом 

Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з питань 

регуляторної політики та підприємництва, іншими центральними органами 

виконавчої влади. При цьому, окремим регіонам надається можливість у 

рамках своєї компетенції конкретизувати загальні підходи щодо державної 

підтримки, адаптувати їх до регіональних іманентних умов функціонування 

суб’єктів підприємництва. Також законодавством надається свобода для 

регулювання органами влади на місцях окремих аспектів діяльності таких 

суб’єктів господарювання. Зокрема, місцеві органи влади та самоврядування 

можуть визначати власні галузеві пріоритети в розвитку підприємництва, 

створювати спеціальні фонди для його підтримки, відшукувати для них 

додаткові джерела фінансування тощо.  

Дослідженнями встановлено, що на сучасному етапі розвитку 

національної економічної системи стимулюванню розвитку підприємництва 

приділяється значна увага органами державної влади всіх рівнів. Для цього 

були прийняті й поступово імплементуються: 
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– закони України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» [150], «Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» [152], «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо спрощення 

реєстрації осіб як платників податків» [144], «Про підприємництво» [148], 

«Про підтримку малого підприємництва» [149] та ін.;  

– розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення 

територіальних органів Державної служби з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва», «Про схвалення Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», «Про 

схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2014–2024 роки» [153] та ін.; 

– регіональні та місцеві програми підтримки малого і середнього 

підприємництва, у т. ч. на сільських територіях [51; 83; 142; 151; 154–157] та 

ін. 

Крім того, базове законодавче забезпечення підприємництва в Україні 

доповнюється низкою стратегічних і програмних документів. Зокрема, 

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період 

до 2020 року розроблена з урахуванням основних положень цілої низки 

нормативно-правових документів, які прямо чи опосередковано впливають 

на розвиток малого та середнього підприємництва (табл. 1.3). 

Нині ведеться діяльність з активізації державної політики регулювання 

підприємницького сектора, позитивним наслідком чого стало удосконалення 

дозвільних процедур і реєстрації (у т. ч. електронної) речових прав на майно, 

спрощення процедур відкриття та закриття бізнесу, одержання 

адміністративних послуг, звуження прямого адміністративного державного 

контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та реформування сфери 

надання адміністративних послуг, пом’якшення податкового тиску, розвиток 

інфраструктури для надання суб’єктам підприємництва фінансової, 
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матеріально-технічної, інформаційної, консультативної, маркетингової, 

кадрової та освітньої підтримки [201; 202]. 

Таблиця 1.3 

Основні стратегічні та програмні документи, які прямо  

чи опосередковано впливають на розвиток малого  

і середнього підприємництва 

Найменування документа Основні цілі/завдання 

Загальні стратегічні та програмні документи 

Стратегія сталого розвитку «Україна 
2020», схвалена Указом Президента 
України від 12 січня 2015 р. № 5 

 забезпечення сталого розвитку 
 забезпечення безпеки держави, бізнесу та 

громадян 
 відповідальність і соціальна справедливість 

гордість за Україну в Європі та світі 

План заходів щодо дерегуляції 
господарської діяльності, 
затверджений розпорядженням КМУ від 
23 серпня 2016 р. № 615 

 створення сприятливих умов для ведення 
бізнесу 

План дій щодо імплементації кращих 
практик якісного та ефективного 
регулювання, відображених Групою 
Світового банку у методології рейтингу 
«Ведення бізнесу», затверджений 
розпорядженням КМУ від 16 грудня 
2015 р. № 1406 

 входження України до провідної двадцятки 
країн світу у рейтингу Ведення бізнесу 

Стратегія подолання бідності, схвалена 
розпорядженням КМУ від 16 березня 
2016 р. № 161   

 поетапне зниження в Україні масштабу 
бідності, соціального відчуження та 
запровадження нових механізмів її 
запобігання 

Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2020 року, 
затверджена постановою КМУ від 
6 серпня 2014 р. № 385 

 створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку регіонів України 
територіальна соціально-економічна 
інтеграція та просторовий розвиток 
ефективне управління регіонального 
розвитку 

Секторальні та галузеві стратегічні та програмні документи 

Стратегія розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2020 року, 
схвалена розпорядженням КМУ від 
17 жовтня 2013 р. № 806 

 створення організаційних та економічних 
умов для ефективного розвитку аграрного 
сектору 

Основні засади (стратегія) державної 
екологічної політики України на період до 
2020 року, затверджені Законом України 
від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI 

 стабілізація і поліпшення стану довкілля 
шляхом інтеграції екологічної політики до 
галузевих програм та стратегій розвитку 

 гарантування екологічно безпечного 
природного середовища для життя і 
здоров’я населення 

 впровадження екологічно збалансованої 
системи природокористування та 
збереження природних екосистем 

Джерело: адаптовано [153]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160615.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160615.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR151406.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR151406.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140385.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140385.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130806.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130806.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102818.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102818.html
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О. Довгаль стверджує, що у процесі формування системи надання 

підтримки, у т. ч. державної, розвитку підприємницької діяльності у 

агропродовольчій сфері необхідно враховувати: наявність спеціальної 

правової бази, якою регламентовано політику і врегульовано комплекс 

питань підтримки підприємницької діяльності; існування розвиненої системи 

спеціалізованих установ та організацій із державним або змішаним 

капіталом, що сприяє скоординованованості виконання комплексу завдань 

щодо надання підтримки суб’єктам підприємницької діяльності; регіональне 

розмежування функцій між центральними і місцевими органами державної 

влади з делегуванням широких повноважень адміністративно-

територіальним одиницям при збереженні за центральними органами 

загальних координаційних функцій, що забезпечує єдність економічного 

простору та господарського регулювання; розробку і реалізацію системи 

програм фінансового, технологічного, інформаційно-консультаційного, 

зовнішньоекономічного, кадрового сприяння розвитку підприємництва у 

агропродовольчій сфері; фінансування програм підтримки підприємницької 

діяльності з бюджетів різного рівня, формування стимулюючих податкових 

важелів, застосування різноманітних форм та методів фінансового 

забезпечення [43, с. 54–55]. 

Слушним є твердження О. Тарабукіної та М. Ярмолюк щодо 

нагальності створення належних умов для розвитку підприємництва як 

найпотужнішого ресурсу економіки та соціальної сфери, який має бути 

одним з пріоритетів у діяльності органів влади як на регіональному, 

загальнодержавному, так і міжнародному рівні [196, с. 116]. Дослідники 

розподіляють форми державної підтримки бізнесу на організаційно-

структурну, фінансово-податкову та майнову. Зокрема, до організаційно-

структурної підтримки належать такі заходи: вилучення мінімальної плати за 

ліцензування діяльності та сертифікацію сільськогосподарської продукції; 

упорядкування системи контролю і перевірок підприємницьких формувань; 
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захист прав сілсььких підприємців та їх соціальна безпека. До заходів 

фінансово-податкової підтримки віднесено: фінансові асигнування, 

спрямовані за забезпечення сприятливого розвитку підприємницьких 

формувань на сільських територіях; формування системи державних 

замовлень; пільгове кредитування і оподаткування. Майнова підтримка 

підприємницьких формувань передбачає: створення пільгових умов щодо 

надання в оренду приміщень, що перебувають у державній власності, 

науково-технічне та інформаційне супроводження підприємницької 

діяльності у сільській місцевості [196, с. 119]. 

При розробці пропозицій щодо удосконалення вітчизняної системи 

державного регулювання підприємництва на сільських територіях доцільним 

є поглиблене вивчення зарубіжного досвіду. Встановлено, що більшість 

розвинених країн також стикаються з проблемою занепаду сільських 

регіонів, однак виважена державна і регіональна політика їх розвитку 

дозволяє значною мірою стабілізувати ситуацію і вирішити більшість 

проблем, диверсифіковано стимулюючи формування джерела прогресу 

територій, передусім розвиваючи бізнес [115, с. 26–29; 89, с. 30]. Світовий 

досвід свідчить, що державна підтримка може розрізнятися за рівнем 

підтримки (макро- і мікрорівень); за термінами реалізації (короткострокова, 

середньо- та довгострокова); за характером впливу (пряма, непряма); за 

універсальністю (селективна, горизонтальна); за об’єктами підтримки 

(підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, види 

економічної діяльності, інноваційна, експортна діяльність, об’єкти 

інфраструктури тощо). Інструментами підтримки є дотації, субвенції, 

відшкодування відсотків за кредити, державні закупівлі, пільгове 

оподаткування, гарантування кредитів тощо [141, с. 112; 8, с. 20–21]. 

Систематизація та акумуляція зарубіжного досвіду, зокрема 

європейського (з огляду на стратегічний вектор розвиткуУкраїни), дозволяє 

стверджувати, що загальними стимулюючими чинниками розвитку 
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підприємництва на сільських територіях для більшості країн світу 

виступають: 1) поступова інтеграція сільських територій у глобальну світову 

економіку з жорсткими умовами конкуренції; 2) постійне послаблення ролі 

сільського господарства як галузі виробництва у сільських регіонах, що 

водночас супроводжувалося зростанням ролі діяльності з виробництва 

готової продукції та соціально-економічними перетвореннями сільського 

простору; 3) інтенсивність використання сімейного ресурсу; 4) незмінність 

принципів кооперації фермерських господарств та її подальше 

розповсюдження; 5) стабільність та справедливість надання фінансової та 

технологічної інноваційної допомоги [139, с. 133]. 

Становлення і розвиток підприємницької діяльності в країнах-членах 

ЄС має суттєві економічні та соціальні переваги порівняно з існуючими 

засадами розвитку підприємницьких формувань в Україні. В дослідженні 

систематизовано інструменти активізації підприємництва на сільських 

територіях в країнах-членах ЄС (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Систематизація ключових інструментів розвитку 

підприємництва в країнах-членах ЄС 
Джерело: систематизовано автором на підставі досліджених джерел. 

збалансування інтересів держави та бізнесу, забезпечення оптимальних 

умов для підприємницької діяльності, підвищення конкурентоздатності 

бізнесу, можливість диверсифікації 

 

навчання, інформаційно-консультативна підтримка та розвиток 

різноманітних форм співробітництва між органами влади, 

підприємцями, територіальними громадами та неурядовими 

організаціями 

 

надання державної підтримки на програми стимулювання економічної 

діяльності та децентралізацію управління (а не на покриття  

соціальних витрат і дотаційну підтримку територій) 

 

програми ревіталізації або відновлення економічного, соціального, 

екологічного простору депресивних територій з чітким визначенням  

перспективних напрямів їх розвитку 

 

ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС 
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Зазначене пов’язано із тим, що реалізація підприємницької ініціативи 

уможливлює не лише працевлаштування селян, але й сприяє самореалізації і 

досягненню стратегічних цілей. Основними організаційно-правовими 

формами господарювання у країнах ЄС виступають фермерські господарства 

сімейного типу та обслуговуючі кооперативи. Також у рамках ЄС 

здійснюється системна політика підтримки сільського підприємництва,  

цілями якої є наступні: зміцнення єдиного внутрішнього ринку; 

інтернаціоналізація підприємницької діяльності на рівні підприємств; 

усунення адміністративних бар’єрів; створення єдиного економічного 

простору в ЄС за напрямом уніфікації законодавчої бази з підприємництва 

[206]. 

Країни-члени ЄС певною мірою зобов’язані проводити активну 

державну політику з підтримки підприємницької ініціативи та заохочення 

населення до ведення бізнесу в сільській місцевості. Ця політика базується на 

вертикальному і горизонтальному підходах до вирішення проблем зі 

створення та функціонування підприємницьких структур. Вертикальний 

підхід базується на заходах, орієнтованих на виключно підприємницьку 

діяльність, горизонтальний – на захисті інтересів підприємців інших сферах, 

що відображають процеси диверсифікації бізнесу (технічні розробки, туризм, 

соціально-економічна діяльність та ін.) [68, с. 9–11; 204].  

Варто відзначити, що у країнах з ринковою економікою сутність 

державної підтримки малого підприємництва зводиться до розробки 

конкретних заходів у трьох аспектах діяльності, а саме: консультативний 

супровід створення та функціонування підприємства на початковому етапі їх 

існування; надання певної фінансової підтримки вперше створеній структурі 

або надання певних пільг; надання технологічної допомоги малопотужним у 

фінансовому відношенні підприємницьким структурам [86, с. 147–148]. 

Більшість країн ЄС мають окремі програми розвитку підприємництва 

на селі. Наприклад, у Польщі діють чотири державні проекти з підтримки 

малого підприємництва на сільських територіях, зокрема такі: Агентство 
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реструктуризації і модернізації сільського господарства (Agency for 

Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA)), Фонд розвитку 

сільського господарства Польщі (Foundation for the Development of Polish 

Agriculture), Фонд розвитку сільських територій (Rural Development 

Foundation), Європейський фонд розвитку сіл Польщі (European Fund for the 

Development of Polish Villages) [221].  

Програми підтримки підприємництва на селі передбачають, як 

правило, надання на пільгових умовах кредитів або грантів для 

започаткування бізнесу, а також його інформаційний, організаційний 

супровід, навчання підприємців, їх методичну підтримку. Загалом 

пріоритетними завданнями соціального підприємництва є такі: формування 

«джерел» життєдіяльності та розвитку сільських територій, насамперед, для 

забезпечення належного рівня соціально-економічної безпеки населення; 

створення робочих місць; соціальна адаптація непрацездатного населення, 

інвалідів, літніх людей, залучення до окремих видів робіт дітей 

працездатного віку тощо; ефективне використання ресурсного потенціалу, 

особливо у випадках, коли створення підприємств вимагає значних 

капіталовкладень (наприклад, створення туристичних підприємств, 

рекреаційних центрів на базі пам’яток культури, збереження екологічних 

ландшафтів та природних ресурсів тощо); підвищення рівня освіти, культури 

населення, розвиток соціальної інфраструктури, що сприятиме як більш 

ефективному задоволенню потреб населення, так і підвищенню 

привабливості територій для проживання в цілому [15; 221]. 

Значний позитивний досвід стимулювання розвитку підприємництва у 

Китаї, де створені і активно функціонують державні фонди сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва. Основне їх завдання – 

забезпечення гарантійних зобов’язань і заставного забезпечення 

підприємницьким формуванням для можливості отримання банківських 

кредитів. Державний фонд гарантує захист інтересів підприємств в усіх 

галузях економіки, забезпечуючи їм податкові пільги, фінансування, 
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законний захист своїх доходів. Починаючи з 2003 р. в КНР відмічений різкий 

підйом розвитку підприємництва, поліпшення рівня рентабельності 

підприємств, збільшення податкових надходжень до бюджету. 

Підприємництво у сільській місцевості вважається в Китаї ключовим 

сектором розвитку економіки, в якому зайнято близько 60 % працездатного 

населення. Державним органом підтримки підприємницьких формувань є 

спеціалізоване агентство – Китайський центр з координації та кооперації 

бізнесу, за ініціативи якого реалізується консультаційна та інформаційна 

підтримка підприємницької діяльності, організовуються торгові ярмарки, 

виставки, проводяться семінари, конференції з дослідження зазначеної 

проблематики та реалізації програм розвитку. Варто також зазначити, що в 

КНР існує ще один важливий орган підтримки та розвитку підприємництва 

на селі – це створена в 2001 р. державна інформаційна служба CSMEO. Така 

структура є уособленням координаційного центру, що надає послуги з 

інформаційного обслуговування населення й організацій вирішення питання 

діяльності малих і середніх підприємств. Мережа CSMEO своєчасно 

інформує про стан ринку праці, зміни чинного законодавства, останні 

науково-технічні досягнення і технологічні новинки, про стан і розвиток 

підприємств малого та середнього бізнесу. Крім цього, інформаційна служба 

ініціює проведення ярмарків, різних нарад між підприємствами та 

представниками влади, забезпечує консультативну підтримку підприємствам 

[117; 159]. 

Очевидним є той факт, що створення підприємницьких формувань на 

сільських територіях повинно здійснюватися за активної підтримки держави, 

органів місцевої влади та безпосередньої участі сільських територіальних 

громад. Особливо важливо це підкреслити на сучасному етапі 

трансформаційних зрушень в Україні, адже проведення реформи 

децентралізації має суттєвий вплив на формування організаційно-

економічних засад розвитку підприємництва. 
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Слід зазначити, що підприємницька діяльність передбачає обов’язкову 

взаємодію з державними органами влади та органами місцевого 

самоврядування. Така співпраця має реалізовуватися в рамках 

відокремленого механізму, що має ряд відмінних особливостей. Його 

напрями, механізми та значення для підприємництва, з позиції залучення 

основних економічних важелів, подано на рис.1.8.  
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Рис. 1.8. Напрями формування механізму взаємодії  суб’єктів 

підприємництва з державними органами влади та органами місцевого 

самоврядування на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

Процес залучення сільського населення до створення формувань 

підприємницького типу як інтегрованого соціально-економічного процесу 

полягає в розбудові ефективних підприємницьких стратегій, яким має 
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належати ключове місце у формуванні нової моделі розвитку економіки в 

умовах посткризового відновлення та реалізації євроінтеграційних 

пріоритетів. Для реалізації зазначеного завдання насамперед слід спрямувати 

зусилля на пожвавлення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту. 

Пріоритет має надаватися напрямам, що сприяють досягненню швидкого 

позитивного ефекту розкриття потенціалу внутрішнього ринку для 

економічного зростання, зберігаючи при цьому збалансованість розвитку 

окремих складових попиту [113, с. 64]. 

Вплив державної підтримки на розвиток сільського підприємництва 

повинен ґрунтуватися на комплексному розв’язанні існуючих проблем, 

пов’язаних з фінансовим забезпеченням їх функціонування. Саме відповідні 

державні інституції та інститути такої підтримки сприяють створенню і 

функціонуванню підприємницьких формувань у сільській місцевості, 

формують конкретне організаційно-економічне середовище для 

стимулювання, а також швидкої адаптації суб’єктів підприємництва до 

ринкових умов [203, с. 290]. 

Основоположними принципами, які повинни бути в основі формування 

організаційно-економічного механізму взаємодії органів державної влади, 

суб’єктів сільського підприємництва та територіальної громади, слід 

вважати:   

– принцип соціального партнерства (свобода об’єднання, 

багаторівневість співробітництва, рівноправність та повноважність усіх 

учасників відносин; добровільність прийняття зобов’язань, доброзичливий 

характер вирішення неузгодженостей);  

– принцип результативності (усі учасники відносин мають спільно 

орієнтуватися на запланований результат, що матиме прояв у формуванні 

відповідного ефекту – економічного, екологічного, соціального тощо);  

– субсидіарності (обґрунтованість дій владних структур з позиції 

використання наявних можливостей щодо розподілу ресурсів, передусім 

фінансових, між державним бюджетом і місцевими бюджетами, а також між 
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місцевими бюджетами; обов’язковою умовою є необхідність максимального 

урахування інтересів кінцевих споживачів очікуваних благ);  

– легітимності (пов’язаний з морально-психологічним сприйняттям 

влади громадянами, визнання її права здійснювати управління соціальними 

та економічними процесами, згода, готовність їй підпорядковуватися; 

легітимність виражає зв’язок інтересів сільських підприємців з їх 

внутрішньою оцінкою, яка залежить від їх стверджень, світосприйняття та 

повсякденного життя). 

Механізм взаємодії вказаних суб’єктів локального розвитку передбачає 

максимально ефективне і раціональне використання ресурсів окремої 

території для стимулювання підприємницької активності та забезпечення 

соціальної і екологічної відповідальності усіх суб’єктів взаємодії (рис. 1.9).  

 

Рис. 1.9. Організаційно-економічний механізм взаємодії  

органів державної влади, суб’єктів підприємництва  

та територіальної громади  

Джерело: власні дослідження. 
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Крім того, функціонування сучасного організаційно-економічного 

механізму взаємодії органів державної влади і підприємницьких структур 

потребує належного координаційного забезпечення. Така координація має 

проводитися системно та одночасно на державному, регіональному, 

районному та місцевому рівнях, що дасть можливість узгодження пріоритетів 

та інтересів усіх сторін щодо взаємодії з урахуванням потреб конкретної 

сільської територіальної громади.  

Для забезпечення ефективності функціонування механізму взаємодії 

владних і підприємницьких структур необхідною є розробка відповідного 

інституційного забезпечення, що гарантуватиме дотримання визначених 

принципів взаємодії. Відповідно пропонується формування спеціалізованих 

постійних комісій на відповідних рівнях, функціональне навантаження яких 

полягатиме в підготовці нормативно-правових ініціатив і документів, 

ліквідації непорозумінь між суб’єктами взаємодії, обґрунтуванні 

пріоритетних напрямів їх партнерства, контролі та координації відповідних 

програм і проектів.  

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Зважаючи на сучасні тенденції розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності, надзвичайно актуальним є поглиблене дослідження теоретичних 

аспектів формування організаційно-економічних засад їх розвитку на 

сільських територіях. У свою чергу, це дало змогу отримати такі наукові 

теоретичні узагальнення:  

1. На основі теоретичного узагальнення існуючих підходів до 

розуміння сутності поняття «підприємництво на сільських територіях» 

запропоновано новий підхід до його осмислення. Підприємництво на 

сільських територіях як складне соціально-економічне явище запропоновано 

розглядати з позиції реалізації основних засад багатофункціональності 
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сільської економіки, що враховує не лише сукупність організаційно-

економічних детермінант забезпечення зрівноваженого зростання сільських 

територій, а й передбачає можливість капіталізації бізнес-ідей підприємців з 

метою досягнення ними комерційного успіху.  Мотивація, як визначальний 

інструмент активізації діяльності суб’єктів підприємництва щодо реалізації 

особистих цілей, повинна узгоджуватися як з отриманням економічного й 

соціального ефекту, так і з виконанням суспільних та екологічних функцій. 

Доведено необхідність та визначено інструментарій стимулювання 

підприємств різних організаційно-правових форм до інноваційного, 

соціально орієнтованого господарювання, а також всебічної підтримки 

процесів самоорганізації, саморегулювання та самоконтролю. 

2. Обгрунтовано, що економічну та соціальну спрямованість 

підприємницької діяльності визнано беззаперечними умовами сталого 

розвитку сільських територій. При цьому, економічна складова базується, 

передусім, на зміні структури сільської економіки, свободі економічного 

вибору, розширенні принад сільських територій; соціальна – передбачає 

стримування міграційних процесів, розвиток соціального капіталу, 

реалізацію потенціалу підприємця. Послаблення аграрної спрямованості 

ведення бізнесу на сільських територіях (деаграризація сільської економіки), 

поширення нових форм господарювання і створення умов для розвитку 

альтернативних видів діяльності в цілому сприяли підвищенню якості життя 

сільського населення.  

3. Необхідність формування належної організаційно-економічної 

платформи розвитку підприємництва на сільських територіях викликана 

галузевими особливостями та специфікою його здійснення, мінливими 

умовами внутрішнього і зовнішнього середовищ, обмеженістю 

інфраструктурного забезпечення. Непересічне значення має узгоджена 

взаємодія підприємницьких формувань з державними органами влади та 

сільською громадою, механізм співпраці яких передбачає максимально 
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ефективне і раціональне використання ресурсів окремої території для 

стимулювання підприємницької активності.  

4. Особливу увагу приділено формуванню інституціонального 

середовища як одного із превалюючих факторів розвитку підприємництва. 

Важливого значення при цьому набуває регуляторна діяльність із залученням 

сучасного ринкового та державного інструментарію. Досліджено особливості 

державної підтримки сільських підприємницьких формувань із окресленням 

важелів фінансової підтримки, правового захисту, освітнього, інноваційного, 

інфраструктурного забезпечення та інформаційного супроводження. 

Інституційними детермінантами визначено інститути ринку, державного 

регулювання, власності, організації виробництва, територіальної громади. 

5. Обґрунтовано, що формування організаційно-економічного 

механізму розвитку підприємництва слід здійснювати на засадах системного 

підходу, що, враховуючи комплементарну взаємодію його компонент, 

дозволить моделювати і прогнозувати ефективність багатофункціональних 

зв’язків підприємницьких структур із зовнішнім бізнес-оточенням. До 

основних інструментів віднесено: організаційні (проекти соціально-

економічного розвитку сільських територій); фінансові (пільгове та цільове 

кредитування і фінансування); правові (законодавчі та нормативно-правові 

акти, програми розвитку); інноваційні (формування інституту академічного 

підприємництва); соціальні (підвищення кваліфікації, освіта, культура). 

6. Підприємницька діяльність у сільській місцевості передбачає 

вирішення комплексу складних, нерідко суперечливих проблем з 

урахуванням загальнодержавних та регіональних інтересів, а також мотивів 

діяльності різних соціальних груп населення. Однак, у повірянні з 

провідними країнами світу, підприємництва на сільських територіях в 

Україні потерпає від проблем регуляторного характеру. Це пояснюється тим, 

що: 1) державне регулювання підприємництва є інколи обтяжливим для 

підприємницьких формувань; 2) діяльність суб’єктів господарювання у 

сільській місцевості має досить низьку соціальну відповідальність та 
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екологічну обізнаність. Це потребує впровадження заходів, спрямованих на 

досягнення взаємоузгодженості інтересів підприємців і представників 

державних інститутів, уникнення проявів тінізації бізнесу, поширення 

корупції при отриманні дозвільних документів, а також імплементацію 

європейських норм та стандартів ведення бізнесу. 

7. У процесі дослідження визначено ключові інструменти розвитку 

сільського підприємництва в країнах-членах ЄС. Становлення і розвиток 

підприємницької діяльності в країнах-членах ЄС має суттєві економічні та 

соціальні переваги, порівняно з існуючими засадами розвитку 

підприємницьких формувань в Україні. Першочергово, це пов’язано з тим, 

що реалізація підприємницької ініціативи пов’язана не лише з 

працевлаштуванням селян, але й сприяє самореалізації та досягненню 

стратегічних цілей. Більшість країн ЄС мають окремі програми розвитку 

підприємництва на селі.  

 

 

Результати дослідження, представлені у Розділ 1, опубліковано у 

працях автора : [181; 185–188; 190; 191; 193; 231].  

 

В Розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі спистку літератури:  [1; 2; 4; 6–33; 43; 44; 46–52; 55–57; 

59–61; 64–79; 83–120; 122–126; 132–141; 142; 144; 148–166; 166; 168; 169; 

171; 174–178; 195; 197–199; 201; 203; 204–232]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ  

 

 

2.1. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні 

 

Підприємницька діяльність передбачає вирішення низки складних, 

нерідко суперечливих проблем з урахуванням загальнодержавних та 

регіональних інтересів, а також мотивів діяльності різних соціальних груп 

населення. У період економічної кризи такі проблеми значно загострилися. 

Пошуки дієвих механізмів щодо подолання кризових явищ в економіці, з 

одного боку, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва як локомотиву поступального зростання країни, з іншого –  

має місце посилення вимог до діяльності підприємницьких структур, адже 

така діяльність має підпорядковуватися не лише реалізації інтересів бізнесу, 

але й спрямовуватися на вирішення загальнодержавних, регіональних та 

локальних проблем громадян. 

В Україні питанням ведення підприємницької діяльності приділяється 

значна увага. Проте, у порівнянні з розвинутими країнами, її рівень є 

недостатнім та потребує суттєвого покращення. До причин такого стану 

належить як наявність проблем регуляторного характеру (на 

загальнодержавному і регіональному рівнях), так й не зовсім узгоджена з 

вимогами цивілізованої соціально-ринкової економіки діяльність значного 

сегменту бізнесу. З одного боку, державне регулювання підприємництва є 

занадто обтяжливим, що потребує заходів дерегуляції, спрямованих на 

досягнення європейських стандартів, з іншого – діяльність значного 

прошарку суб’єктів господарювання характеризується низькою соціальною, 

у т. ч. екологічною, відповідальністю; часто має місце ухилення від сплати 
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податків, проведення тіньових операцій та виведення капіталу за межі нашої 

країни [151, с. 6]. 

Місце та роль підприємництва в розвитку економіки країни, а також у 

вирішенні багатьох соціально-економічних проблем, визначаються 

можливістю забезпечення сприятливого зростання економіки та стабільності 

держави в цілому. Відповідно до чинного законодавства суб’єктами 

господарювання в Україні визнаються учасники господарських відносин, які 

здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію 

(сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно та 

несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім 

випадків, передбачених законодавством [29, стаття 55]. Такі учасники 

господарських відносин зобов’язані офіційно зареєструватись в органах 

державної влади, тобто державна реєстрація є однією з основних умов 

набуття ними статусу суб’єкта господарювання.  

Наразі відносини, що виникають у сфері державної реєстрації суб’єктів 

підприємництва,  регулюються  Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (зі 

змінами) [144]. Відповідно до діючого законодавства юридичні особи та 

фізичні особи – підприємці можуть здійснювати реєстрацію у виконавчих 

органах сільських, селищних та міських рад; нотаріально або 

акредитованими суб’єктами. Для набуття повноважень з державної реєстрації 

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад повинні прийняти 

необхідне рішення.  

За офіційною статистичною інформацією загальна кількість діючих 

суб’єктів господарської діяльності в Україні протягом 2012–2016 рр. 

збільшилася і становила у звітному році 1865,6 тис. од., що на 16,5 % більше, 

ніж за відповідний період 2012 р. Такий стан зумовлений зростанням 

кількості фізичних осіб – підприємців (на 26,2 %). Натомість, кількість 

юридичних осіб зменшилася на 16,1 % (табл. 2.1). Найбільша кількість 

суб’єктів господарської діяльності за досліджуваний період функціонувала у 
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м. Київі (12,6 %), Донецькій (7,6 %), Дніпровській (7,3 %), Харківській 

(6,9 %), Одеській (6,5 %), Львівській (6,1 %) та Луганській областях (4,8 %) 

[41, с. 29–30].  

Таблиця 2.1 

Діючі суб’єкти господарської діяльності в Україні, тис. од. 

Показник 
Рік 2016 р. до 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 +/-  % 

Загальна кількість 

діючих суб’єктів 

господарської 

діяльності, 

у т. ч.: 

1600,3 1722,2 1932,3 1974,4 1865,6 265,2 116,5 

кількість юридичних 

осіб, діяльність яких 

не припинено 

365,1 393,5 341,1 343,5 306,4 -58,7 83,9 

кількість фізичних осіб 

– підприємців, 

діяльність яких не 

припинено 

1235,2 1328,7 1591,1 1630,8 1559,1 323,9 126,2 

Джерело: розраховано за даними [41, с. 29–30].  

 

Згідно з чинним законодавством України учасниками господарських 

відносин можуть бути як юридичні, так й фізичні особи. На кінець 2015 р. в 

Україні господарську діяльність здійснювали 344,4 тис. юридичних осіб, з 

яких 15,2 – середні підприємства і 327,8 – малі підприємства, та 1,6 млн – 

фізичних осіб – підприємців. Тенденція до кількісного зростання була 

характерною лише для фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою 

діяльність у сфері малого підприємництва (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Динаміка кількості суб’єктів господарювання в Україні, од. 

Рік 

Юридичні особи Фізичні особи 

великі середні малі 

суб’єкти 

середнього 

підприємництва 

суб’єкти 

малого 

підприємництва 

2012 698 20189 344048 361 1234831 

2013 659 18859 373809 351 1328392 

2014 497 15906 324598 712 1590448 

2015 423 15203 327814 307 1630571 

2015 р. до 

2012 р., % 
60,6 75,3 95,3 85,0 132,0 

Джерело: побудовано за даними [35]. 
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За даними Держкомстату України станом на 2015 р. в структурі 

вітчизняного підприємництва за розміром підприємництва частка малих 

підприємств становила 94,45 %, середніх – 4,43 % та великих – 0,12 % 

(рис. 2.1).  

Рис. 2.1. Кількість підприємств за їх розмірами у відсотках до загальної 

кількості підприємств, 2015 р. 

Джерело: побудовано за даними [35]. 

 

Протягом досліджуваного періоду ці показники не зазнали суттєвих 

змін. Водночас викликає занепокоєння суттєве зменшення питомої ваги 

великих підприємств. Так, зокрема, їх частка у 2013 р. становила 0,6 %. 

Натомість у 2015 р. частка великих підприємства склала лише 0,12 % від їх 

загальної кількості. Така тенденція дозволяє зробити висновок про 

суперечливість вітчизняних процесів становлення підприємницької 

діяльності та недостатньо сформоване підприємницьке середовище, що 

вказує на необхідність посилення уваги щодо формування належних 

організаційно-економічних умов для його функціонування. 

У регіональному розрізі переважна кількість середніх підприємств 

України здійснює свою діяльність у Чернігівській, Житомирській, 

Черкаській, Сумській та Рівненській областях. Найбільша кількість суб’єктів 

малого підприємництва зареєстрована та активно розвивається в м. Києві, 
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Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Запорізькій, 

Закарпатській та Чернівецькій областях [35]. 

Враховуючи посилення конкуренції, агресивність та 

непередбачуваність  ринкового середовища та зважаючи на поширені 

перешкоди у здійсненні підприємницької діяльності, загальна кількість 

суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України 

у 2015 р. становила 458 одиниць, що на 97,0 % менше відповідного періоду 

2010 р. Зазначений показник зменшився у порівнянні з аналогічним 

показником звітного періоду у зв’язку зі зменшенням кількості фізичних 

осіб-підприємців з 394 од. у 2010 р. до 381 од. у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення України. Показник кількості малих підприємств 

протягом 2010–2015 рр. майже залишався незмінним – 76–77 од. у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України, натомість у 2009 р. 

аналогічний показник становив 82 од.  

У регіональному розрізі найкращі показники кількості суб’єктів малого 

підприємництва на 1 тис. осіб наявного населення України представлені у 

м. Київ (87 од.); Миколаївській (37 од.), Київській (35 од.), Одеській та 

Дніпропетровській областях (30 од.). Найнижчі показники кількості суб’єктів 

підприємництва на 1 тис. осіб наявного населення України 

продемонстровано у Тернопільській, Волинській та Івано-Франківській 

областях (19 од.), Луганській, Вінницький та Рівненській областях (18 од.), 

Чернівецькій та Закарпатській  – 17 од. відповідно (рис. 2.2).  

У регіональному розподілі для середніх підприємств загальний 

показник кількості суб’єктів підприємництва на 10 тис. осіб наявного 

населення України протягом 2012–2016 рр. утримується на рівні 4–5 од. 

Встановлено, що найбільша кількість фізичних осіб-підприємців у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України станом на кінець 

2016 р. спостерігається у м. Києві (527 од); Харківській (537 од.), 

Чернівецькій (481 од.), Київська (465 од) та Хмельницькій 456 областях. 

Низький ступінь підприємницької активності спостерігається у 



90 

 

Кіровоградській (351 од.), Івано-Франківський (344 од.), Донецькій (135 од.) 

та Луганській областях (81 од.) [35]. 

 

Рис. 2.2. Кількість суб’єктів підприємництва у розрахунку на 1 тис. осіб 

наявного населення України за регіонами, 2016 р., од. 

Джерело: побудовано за даними [35]. 
 

За інформацією Державної фіскальна служби України станом на кінець 

2016 р. 1245,2 тис. фізичних осіб – підприємців застосовують спрощену 

систему оподаткування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 

кількість зареєстрованих платників єдиного податку збільшилась майже на 
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137 тис. осіб. Наразі кількість платників єдиного податку, що обрали першу 

групу спрощеної системи оподаткування, становить 218,8 тис. осіб (або 

17,6 %); другу групу – 606,7 тис. осіб (або 48,7 %); третю групу – 

419,6 тис. осіб (33,7%). 

Зважаючи на сучасні організаційно-економічні та інституційні засади 

розвитку суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях, зокрема, 

податкове та митне законодавство, відсутність дієвої державної та кредитної 

політики підтримки; стрімке коливання цін на пально-мастильні матеріали та 

виробничі ресурси, кількість активних представників сільської громади, які 

бажають реалізувати свій підприємницький потенціал, суттєво знижується. 

Таке твердження підтверджується тим, що у 2014 р. кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності, що припинили діяльність у 1,4 раза більша, ніж 

тих суб’єктів, що зареєструвалися (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Динаміка показників реєстрації та припинення діяльності 

суб’єктів малого підприємництва в Україні 

Джерело: побудовано за даними Державного реєстраційної служби України. 

 

Негативна тенденція щодо закриття власного бізнесу спостерігалася і в 

2016 р. З огляду на ситуацію, що склалася, є нагальна потреба в 



92 

 

обґрунтуванні та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку 

підприємництва у сільській місцевості. 

Розвиток підприємництва в Україні визначається його організаційно-

правовою формою. Підприємницька діяльність юридичних осіб здійснюється 

у певній організаційно-правовій формі, вибір якої є одним з ключових етапів 

становлення підприємництва. В аграрному секторі України за досліджуваний 

період відбулося зростання кількості господарюючих суб’єктів на 3,2 % 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Суб’єкти підприємницької діяльності у сільському господарстві України  

Організаційно-правова 

форма підприємств 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 

одиниць 

у % до 

загальної 

кількості 

одиниць 

у % до 

загальної 

кількості 

одиниць 

у % до 

загальної 

кількості 

Господарські товариства 7750 16,8 7721 17,0 8700 18,2 

Приватні підприємства  3772 8,2 3627 8,0 3752 7,9 

Виробничі кооперативи 674 1,4 569 1,3 738 1,5 

Фермерські 

господарства  
33084 71,6 32303 71,2 33682 70,6 

Державні підприємства  228 0,5 241 0,5 222 0,5 

Підприємства інших 

форм господарювання 
691 1,5 891 2,0 603 1,3 

Всього 46199 100,0 45379 100,0 47697 100,0 

Джерело: побудовано за даними [35]. 

 

Дані таблиці свідчать, що основу малого та середнього аграрного 

бізнесу складають фермерські господарства (70,6 % у 2016 р.) та є найбільш 

поширеною організаційною формою підприємництва в сільському 

господарстві. Водночас, останнім часом спостерігається негативна тенденція 

щодо скорочення кількості фермерських господарств. Так, в 2012 р. їх 

нараховувалося 34035 од., що на 951 фермерське господарство більше, 

порівняно з 2016 р. Отже, формування дієвого підприємницького середовища 

сприятиме подальшому розвитку фермерства, а відтак – забезпечить 

конкурентні переваги вітчизняного агробізнесу. 

Подальший розвиток підприємництва сприятиме збільшенню ролі 

вітчизняного агробізнесу у забезпеченню продовольчої безпеки країни. Так, 
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за даними Держкомстату України станом на кінець 2016 р. загальний обсяг 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктами підприємницької 

діяльності за видами економічної діяльності склав 6877077,3 млн грн. Частка 

продукції, реалізованої підприємствами у відсотках до загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 2016 р. становила 

92,9 %. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами становила 

17,5 %, фізичними особами – підприємцями відповідно становила 7,06 %; 

суб’єктами середнього підприємництва – юридичними особами – 39,67 %) 

[35] (рис. 2.4). 

 

35,55
17,5

39,67

7,28

Великі підприємства Малі підприємства

Середні підприємства Фізичні особи - підприємці

 

Рис. 2.4. Частка суб’єктів підприємництва у обсязі реалізованої 

продукції, 2016 р., % 

Джерело: побудовано за даними [35]. 

 

У розподілі за видами економічної діяльності пріоритетними сферами 

функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва залишаються 

оптова та роздрібна торгівля та сфера послуг, частка яких від загального 

обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 28 %. Значно 

меншими є показники промисловості (12,7 %), сільського господарства 

(13,1 %) та будівництва (9,3 %). 
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Окремого дослідження потребує питання оцінки умов ведення 

підприємницької діяльності в Україні. Організація міждержавних досліджень 

розвитку підприємництва, легкості започаткування і ведення бізнесу є 

основою методичного підходу проекту «Doing Business» [225]. Методика 

зазначеного проекту побудована на визначенні особливостей впливу 

державних інститутів, інституцій на функціонування суб’єктів малого та 

середнього бізнесу і, відповідно, формування загального рейтингу умов 

ведення підприємницької діяльності. Методичним підходом до оцінки 

обумовлено визначення наступних індикаторів: відкриття підприємства, 

офіційне працевлаштування найманих працівників, реєстрація прав 

власності, сплата податків, отримання інвестицій та захист прав інвесторів, 

укладення договорів і злиття підприємств тощо [225]. 

За результатами побудови рейтингу кожна з країн повинна самостійно 

обирати, які заходи з організаційно-економічного та інституційного 

регулювання підприємницької діяльності їй краще прийняти для 

забезпечення успішного розвитку держави в цілому. Показники, що 

характеризують середовище реалізації підприємницьких ініціатив в Україні, 

є досить низькими у порівнянні з аналогічними показниками країн-партнерів 

у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, однак мають тенденцію до 

покращення (табл. 2.4).  

Порівняння основних показників рейтингу України із показниками 

Польщі, Казахстану, Білорусі, Росії, Молдови, Киргизії та Грузії засвідчило, 

що ці країни значно випередили нас у цьогорічному рейтингу. Так, зокрема, 

Грузія в рейтингу легкості ведення бізнесу посіла 16 місце і знаходиться в 

першій десятці за низкою показників. У Грузії для реєстрація власності 

компанія має здійснити одну процедуру, а сам процес займає один день. У 

Білорусі – 2 процедури і 3 дні; у Молдові відповідно – 5 і 5,5; у Киргизії та 

Казахстані – по 3 процедури і 3,5 дня. Натомість в  Україні бізнес має 

витратити свої зусилля на 7 офіційних процедур та чекати реєстрації 23 дні 

[225; 232]. 
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Таблиця 2.4 

Рейтинг сприятливості розвитку підприємницької діяльності  

окремих країн світу, 2016 р. 

Країна 
Рейтингові значення

* 

1 2 3 4 5 

Нова Зеландія 1 1 1 11 13 

Великобританія 7 16 47 15 31 

Грузія 16 8 3 22 16 

Німеччина 17 114 79 48 17 

Польща 24 107 38 47 55 

Італія 50 63 24 126 108 

Азербайджан 65 5 22 40 44 

Білорусь 37 31 5 99 27 

Україна 80 20 63 87 81 

*
Примітка: 1 – легкість започаткування підприємницької діяльності; 2 – реєстрація 

підприємства; 3 – реєстрація прав власності; 4 – механізм 

оподаткування; 5 – забезпечення виконання контрактів. 

Джерело: побудовано на основі [225; 232]. 

 

Водночас, у рейтингу умов ведення бізнесу Україна у 2016 р. порівняно 

з 2012 р. покращила свої позиції на 30 одиниць та перемістилася із 112-ого на 

80 місце, тим самим увійшла до рейтингу країн, які продемонстрували значне 

покращення умов ведення бізнесу. Таке позитивне зрушення стало можливим 

завдяки реалізації низки заходів, зокрема: знижено мінімальні вимоги до 

розміру статутного капіталу при реєстрації підприємства; скасовано вимоги 

щодо необхідності надання нотаріально завірених установчих документів для 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; запроваджено електронну 

реєстрацію суб’єктів господарювання; скасовано свідоцтво про державну 

реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця; встановлено 

адміністративну відповідальність за порушення у сфері реєстрації; введено 

модельні статути, які спростили процедуру реєстрації юридичних осіб; 

скасовано обов’язкове засвідчення установчих документів у нотаріуса; 

скорочено строк державної реєстрації до 2-х днів тощо [225]. 

З метою покращання бізнес-клімату в Україні та зростання її позицій у 

рейтингу Doing Business, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, 

спільно з Офісом ефективного регулювання, розроблено дорожню карту 
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сприяння веденню бізнесу. Запропоновані заходи затверджені 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р., містять 43 

пункти і спрямовані за версією Світового банку вивести Україну в ТОП-20 

країн світу з найкращим бізнес-кліматом [145]. 

Відповідно до законодавства державна підтримка суб’єктів малого і 

середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну, 

консультаційну підтримку тощо. Фінансова державна підтримка суб’єктів 

малого і середнього підприємництва в Україні здійснювалася Українським 

фондом підтримки підприємництва, який надавав кредити суб’єктам 

господарювання за рахунок бюджетної програми «Мікрокредитування 

суб’єктів малого підприємництва». З метою створення ефективного 

механізму сприяння зайнятості населення у процесі реалізації соціально-

економічної політики держави, забезпечення конституційних прав і гарантій 

громадян на працю та соціальний захист від безробіття, Верховною Радою 

України прийнято Закон України «Про зайнятість населення» [146]. 

Положеннями цього Закону визначені основні напрями державної політики у 

сфері зайнятості населення, зокрема: запровадження механізму створення 

нових робочих місць; посилення мотивації до легальної і продуктивної праці; 

активізація підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення; 

удосконалення системи професійного навчання з урахуванням інтересів 

особистості, потреб економіки та ринку праці; сприяння підприємствам, 

установам та організаціям незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання у професійному розвитку працівників тощо [146]. 

На розвиток малого і середнього підприємництва значний вплив має 

наявність об’єктів інфраструктури. За останні роки відбувається розширення 

її мережі. Інфраструктура підтримки підприємництва представлена такими 

об’єктами: громадські організації та об’єднання підприємців, страхові 

компанії та їх відділення, аудиторські фірми, інформаційно-консультативні 

установи, що розглядають питання підприємництва, громадські приймальні, 
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кредитні спілки та їх відділення, біржі, інвестиційні, інноваційні фонди і 

компанії, бізнес-центри, фонди підтримки підприємництва, фермерства.  

У 2016 р. в Україні діяли: 531 бізнес-центр, 46 технопарків, 535 

лізингових центрів, 3964 небанківські фінансово-кредитні установи, 

242 фонди підтримки підприємництва (з яких 27 створені за участю 

Українського фонду підтримки підприємництва), 3031 інвестиційних та 

інноваційних фондів і компаній, 3902 інформаційно-консультативні установи 

[38–40] (рис. 2.5). 

27,3

18,8

16,2

15,4

8,9

7,1
3,2 1,70,90,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Рис. 2.5. Об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва 

Примітка: 1 – громадські організації та об’єднання підприємців, 2 – страхові 

компанії та їх відділення, 3 – аудиторські фірми, 4 – інформаційно-

консультативні установи, 5 – громадські приймальні, 6 – кредитні спілки 

та їх відділення, 7 – біржі, 8 – інвестиційні, інноваційні фонди і 

компанії, 9 – бізнес-центри, 10 – фонди підтримки підприємництва, 

фермерства 

Джерело: побудовано за даними [35; 38–40]. 

 
В Житомирському регіоні станом на 2016 р. діяли такі об’єкти   

інфраструктурної підтримки підприємництва: бізнес-центри (3 од.); лізингові 

центри (2 од.); кредитні спілки (їх відділення), (36 од.); фонд підтримки 

підприємництва;  інвестиційні, інноваційні фонди і компанії (15 од.); 

інформаційно-консультативні установи (у т. ч. консалтингові, аудиторські та 

юридичні фірми) (266 од.); страхові компанії (представництва, відділення), 
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(95 од.); громадські об’єднання підприємців, громадські приймальні, «гарячі 

лінії» (216 од.), [80, с. 5].  

Для об’єднання та тісної співпраці бізнесу із наукою, поширення знань 

в інноваційній сфері в Україні створюються різноманітні центри сприяння 

реалізації підприємницьких ідей. Не виключенням є Житомирська область, 

де працює демонстраційний центр інноваційного розвитку. Основними 

напрямами діяльності центру є презентація науково-дослідного, 

інвестиційного потенціалу регіону, проведення засідань за круглим столом та 

семінарів на теми інвестиційно-інноваційного розвитку, ділових зустрічей з 

іноземними інвесторами [39; 42]. Житомирською обласною адміністрацією, 

обласною радою спільно з регіональною радою підприємців в області, 

громадською радою при облдержадміністрації постійно обговорюються 

проблемні питання, які стримують розвиток підприємництва (рис. 2.6).  

 

 

Рис. 2.6. Інфраструктурна підтримка розвитку  

підприємництва в Житомирській області 

Джерело: власні дослідження. 
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З метою створення прозорої та ефективної системи державних 

закупівель для підприємств, в області впроваджено пілотний проект щодо 

системи електронних державних закупівель «ProZorro». Відповідно до 

проведеного моніторингу, за станом на 01.11.2016 р. установами області на 

електронних торговельних майданчиках розміщено 2690 оголошень про 

закупівлю товарів, робіт та послуг («допорогові» закупівлі) на загальну суму 

118,3 млн грн, з яких успішно завершено – 1253 на загальну суму 40,6 млн 

грн. Сума зекономлених коштів від впровадження системи електронних 

закупівель склала 7,1 млн грн [80, с. 9]. 

Особливу увагу в даному дослідженні приділено аналізу розвитку 

малого і середнього бізнесу в Україні, за результатами якого можливо 

оцінити наявність проблем, які стримують подальший розвиток цього 

сегменту економіки. Чинники, що негативно впливають на розвиток 

підприємництва, розділено на зовнішні та внутрішні. Зовнішні перешкоди 

пов’язані, передусім, з недосконалістю регуляторного середовища. Особливе 

занепокоєння викликають проблеми, пов’язані з нестабільністю загальних 

економічних та правових умов. До вказаних проблем належать такі: 

недостатній рівень роботи об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва у питаннях надання допомоги суб’єктам господарювання на 

початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з 

відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду 

тощо; високі відсоткові ставки на банківські кредити для суб’єктів малого і 

середнього бізнесу; відсутність стимулювання для активного впровадження 

суб’єктами малого і середнього підприємництва інноваційних технологій, 

виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг; територіальна 

нерівномірність розвитку малого і середнього підприємництва; обмеженість 

довгострокового кредитування; неузгодженість та протиріччя норм чинних 

нормативних актів у сфері дозвільної діяльності; недостатній рівень 

ефективності роботи дозвільних центрів; незначна кількість суб’єктів 

підприємництва розпочинає свою діяльність у виробничій сфері; наявність 



100 

 

окремих випадків недотримання контролюючими органами вимог 

законодавства при проведенні перевірок та втручання в діяльність суб’єктів 

підприємницької діяльності; нестабільність податкового законодавства; 

неналежне фінансування районних, міських програм підтримки малого 

підприємництва [80; 81]. 

З-поміж проблем внутрішнього характеру найсуттєвішими є такі: 

низький рівень середньомісячної заробітної плати у малому підприємництві; 

недостатній рівень кваліфікації кадрів, які займаються підприємницькою 

діяльністю або бажають розпочати власну справу у бізнесі; відсутність 

управлінського досвіду у сфері підприємництва тощо [80; 81]. 

Незважаючи на суттєві проблеми, наразі в розвитку підприємницького 

середовища відмічено також і позитивні тенденції. Відтак, зокрема, 

упорядковано процедуру проведення перевірок суб’єктів підприємництва та 

зменшилась їх кількість; спрощено механізм отримання дозвільних 

документів; здійснено підготовку законодавчих актів у сфері дерегуляції 

підприємницької діяльності; створено Єдиний державний реєстр юридичних 

і фізичних осіб – підприємців тощо. 

Отже, проведене дослідження дало змогу встановити, що розвиток 

підприємницького середовища в Україні має непересічне значення для 

економічного зростання національної економіки. Водночас, процес 

подальшого розвитку підприємництва відбувається з певними труднощами, 

що пояснюється різними причинами об’єктивного та суб’єктивного 

характеру. Найбільш суттєвими серед проблем є такі: недостатня 

ефективність функціонування об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва; високі відсоткові ставки на банківські кредити для суб’єктів 

малого і середнього бізнесу; складність системи адміністрування податків та 

зборів, податкового обліку та звітності тощо. З огляду на вищезазначене, 

пріоритетного значення набуває розвиток малого та середнього 

підприємництва як основа забезпечення сталого зростання сільських 

територій.  
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2.2. Оцінка підприємницької активності суб’єктів 

підприємництва на сільських територіях 

 

Важливість розвитку бізнесу на сільських територіях обумовлено тим, 

що його функціонування вбачається провідним інструментом вирішення 

низки соціально-економічних завдань. В умовах економічної нестабільності 

функціонування підприємництва на сільських територіях набуло 

непересічного значення, оскільки спрямоване на розвиток конкурентного 

середовища, створення додаткових робочих місць, зменшення рівня 

безробіття, формування середнього класу, підтримку продовольчої безпеки 

країни тощо. Наразі на регіональному рівні поширюються заходи, спрямовані 

на підтримку функціонування підприємництва у контексті розробки проектів 

регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього 

підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних 

і регіональних соціально-економічних, екологічних, культурних та інших 

особливостей. 

Регіональні та місцеві програми становлення малого і середнього 

підприємництва направлені на створення сприятливих умов подальшого 

розвитку підприємництва, підвищення економічних показників 

функціонування регіонів, розвиток пріоритетних галузей економіки, 

забезпечення зайнятості населення. Нині запроваджені заходи щодо 

спрощення процедур передачі нерухомого майна в оренду, виділення 

земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво та реконструкцію 

об’єктів, перегляду ставок та пільг з орендної плати для підприємців-

початківців і тих суб’єктів підприємницької діяльності, що працюють у 

пріоритетних напрямах на пільгових умовах. 

Проведене дослідження тенденцій розвитку малих і середніх 

підприємств Житомирської області свідчить про їх значний вплив на 

соціально-економічний розвиток регіону. Позитивну динаміку 

функціонування малого і середнього підприємництва демонструють основні 
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показники, що характеризують цей сегмент економіки області (табл. 2.5). У 

загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єкти малого і 

середнього підприємництва, за видами економічної діяльності, здійснювали 

свою діяльність у сфері промисловості (21,7 %), оптової та роздрібної 

торгівлі (21,7 %), у сфері сільського господарства (18,8 %), операції з 

нерухомим майном (10,05 %), у сфері будівництва (6,3 %), решта – інші 

галузі. При цьому, підприємства сфери агробізнесу збільшили обсяги 

реалізації порівняно з 2013 р. на 9,8 в.п. (в 2013 р. питома вага аграрного 

сектора становила 9 % від загального обсягу), що свідчить про позитивні 

зрушення в сільському підприємництві. 

Таблиця 2.5 

Характеристика суб’єктів малого та середнього підприємництва  

за видами економічної діяльності в Житомирській області, 2016 р. 

Вид економічної діяльності 

Кількість  

підприємств  

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

одиниць % млн грн % 

Сільське, лісове та рибне господарство  1117 18,8 13102,7 16,5 

Промисловість 1285 21,7 31291,2 42,5 

Будівництво 374 6,3 1307,2 1,8 

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
1268 21,4 23792,5 32,3 

Транспорт, складське господарство, пошта 231 3,9 2176,0 3,0 

Інформація та телекомунікації 173 2,8 445,7 0,6 

Операції з нерухомим майном 623 10,5 481,3 0,7 

Професійна, наукова та технічна  діяльність 323 5,5 300,8 0,4 

Діяльність у сфері адміністративного  

та допоміжного обслуговування 
206 3,5 313,7 0,4 

Інші види діяльності  330,0 5,6 383,9 0,5 

Разом 5930,0 100,0 73595,0 100,0 

Джерело: розраховано за даними [39]. 

 

Важливим індикатором визначення підприємницької активності є 

динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності: юридичних та 

фізичних осіб – підприємців. Варто зазначити, що аналіз параметрів 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності Житомирської області 

протягом 2010–2016 рр. засвідчує позитивну тенденцію щодо зростання 

кількості суб’єктів підприємництва, відповідно на 109,3 % (табл. 2.6).  
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Таблиця 2.6 

Динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності 

у Житомирській області, 2010–2016 рр. 

Показник 
Рік 2016 р. до 

2010 р., % 2010 2013 2014 2015 2016 

Всього суб’єктів 

підприємницької діяльності, од 
53647 39020 37286 58451 58647 109,3 

Кількість юридичних осіб – 

суб’єктів підприємницької 

діяльності, од. 

6329 6221 6645 6587 6607 104,4 

Частка юридичних осіб, % 11,8 15,9 17,8 11,3 11,3 -0,5 п.п. 

Кількість юридичних осіб – 

суб’єктів сільського 

підприємництва, од. 

1295 1329 1292 1260 1103 85,2 

Частка юридичних осіб, % 2,4 3,4 3,5 2,2 1,9 -0,5 п.п. 

Кількість фізичних осіб – 

підприємців, осіб 
47138 32799 30641 51864 52040 110,4 

Частка фізичних осіб 

підприємців, % 
88,2 84,1 82,2 88,7 88,7 0,5 п.п. 

Агроформування за організаційно-правовою формою 

Фермерські господарства 744 782 774 769 586 78,8 

Господарські товариства 263 310 304 310 354 134,6 

Приватні підприємства 204 164 151 127 132 64,7 

Виробничі кооперативи 58 23 20 13 13 22,4 

Державні підприємства 7 8 4 5 4 57,1 

Підприємства інших форм 

господарювання 
57 42 39 36 14 24,6 

Джерело:   розраховано за даними Головного управління статистики  

в Житомирській області. 
 

Поряд з відміченими кількісними змінами у підприємницькій 

активності Житомирського регіону відбулися і якісні, пов’язані зі 

збільшенням у загальній структурі частки фізичних осіб – підприємців з 

88,2 % до 88,7 %. Зазначене зростання засвідчило активну участь населення у 

формування підприємницького середовища, а також активізацію його ролі як 

учасника створення суспільних благ.  

За досліджуваний період відбулися суттєві зміни у структурі 

господарюючих суб’єктів за організаційно-правовим статусом. У 2016 р. 

виробництво сільськогосподарської продукції здійснювали 

1103 сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм 

господарювання, що на 14,8 % менше порівняно з 2010 р. У розрізі 
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організаційно-правових форм найвищі показники зростання відмічені серед 

господарських товариств – 134,6 %. Така ситуація пояснюється, насамперед, 

формуванням сприятливих умов для виходу на ринок нових суб’єктів 

підприємництва. Отже, фермерські господарства, господарські товариства та 

приватні підприємства формують основу малого і середнього 

підприємництва в аграрній сфері. Водночас, тенденція щодо скорочення 

питомої ваги юридичних осіб – суб’єктів сільського підприємництва має 

значні негативні тенденції соціально-економічного характеру, зокрема: 

зменшення частки юридичних осіб – суб’єктів малого бізнесу у виробництві 

та реалізації продукції і послуг; скорочення обсягів податкових надходжень 

до бюджету; зменшення кількості робочих місць тощо. 

Протягом останніх років суб’єкти підприємництва Житомирської 

області мають позитивну динаміку до зростання обсягів реалізованої 

продукції (робіт, послуг). Загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, 

послуг) сільськогосподарськими підприємствами становить половину обсягу 

реалізованої продукції (робіт, послуг) загалом в області. Станом на 2016 р. 

суб’єктами підприємництва було реалізовано продукції (робіт, послуг) на 

загальну суму 73595 млн грн, що в 2,3 раза більше, ніж у 2013 р. (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами 

підприємництва Житомирської області, 2013–2016 рр., млн грн 

Джерело:   побудовано за даними Головного управління статистики  

в Житомирській області. 
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Розвиток малого і середнього підприємництва на селі має непересічне 

соціально-економічне значення, оскільки сприяє розв’язанню проблеми 

зайнятості населення області. Доказом цього є ситуація, що склалася на 

ринку праці в регіоні дослідження у 2016 р. Так, аналітичні дані свідчать, що 

кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах аграрного 

сектора становила 21,4 тис. осіб, або 19,0 % від загальної кількості найманих 

працівників на підприємствах, організаціях та установах області (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Характеристика трудового потенціалу малого та середнього 

підприємництва в агробізнесі Житомирської області, 2014–2016 рр. 

Показник  
Рік 2016 р. до 2014 р. 

2014 2015 2016 +/- % 

Кількість найманих працівників, осіб 20994 20657 21430 436 102,1 

Частка найманих працівників на малих 

та середніх підприємствах, % 
18,5 18,9 19,0 0,5 - 

Кількість підприємств, одиниць 1192 1224 1117 -75 93,7 

Кількість найманих працівників на 

малому та середньому підприємстві, осіб 
17,6 16,9 19,2 1,6 109,1 

Фонд оплати праці, млн грн 649,7 855,4 1162,4 512,7 178,9 

Відсотків до загального фонду оплати 

праці, % 
18,6 20,7 21,2 2,6 - 

Середньомісячна заробітна плата 

найманих працівників, грн 
2578,9 3450,8 3798,0 1219,10 147,2 

Обсяги реалізованої продукції, млн грн 5422,9 8451,3 13102,7 7679,8 2,4 раза 

Відсотків до обсягів реалізованої 

продукції малими підприємствами 

області, % 

14,4 18,5 16,5 2,1 - 

Продуктивність праці 

середньооблікового працівника,  

тис. грн/ чол. 

25,80 40,90 61,14 35,34 2,4раза 

Продуктивність праці по оплаті, грн / грн 8,35 9,88 11,27 2,92 134,9 

Трудомісткість, грн 0,12 0,10 0,09 -0,03 75,0 

Джерело: розраховано за даними [39]. 

 

Наразі спостерігається негативна тенденція щодо зменшення кількості 

малих і середніх підприємств сфери агробізнесу. Так, у 2016 р. їх кількість 

становила 1117 підприємств, що на 6,3 % менше порівняно з 2014 р. 

Водночас, попри ситуацію що склалася, дещо збільшилася кількість 
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працівників з розрахунку на одне підприємство. Це є свідченням зменшення 

безробіття і можливістю працевлаштуватися в сільській місцевості. 

За досліджуваний період відбулися позитивні зрушення щодо оплати 

праці зайнятих у малому і середньому бізнесі. Проведене дослідження 

засвідчило суттєве збільшення (на 175,2 %) заробітної плати працівників. На 

малих та середніх підприємствах в 2016 р., середньомісячна заробітна плата 

найманих працівників склала 4520 грн. У порівнянні з 2014 р. 

середньомісячна заробітна плата збільшилась на 75,2 %. Такі зміни відбулися 

за рахунок підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 

плати.  

Результати проведеного дослідження вказують на зростання 

продуктивності праці на малих та середній підприємствах аграрного сектора. 

Аналітичні розрахунки показників продуктивності і оплати праці було 

здійснено на основі порівняння темпів їх змін, оскільки зростання 

продуктивності праці має суттєво випереджати збільшення оплати праці. В 

результаті встановлено, що в 2016 р. відбулося зростання продуктивності 

праці в 2,4 раза, а збільшення оплати праці, відповідно – на 175,2 %. Отже, в 

умовах розвитку підприємництва зростання продуктивності праці має 

відбуватися не лише за рахунок підвищення інтенсивності праці, а й завдяки 

застосуванню інноваційних виробничих технологій, удосконаленню 

професійно-кваліфікаційного рівня працівників та розвитку їх творчого 

потенціалу, активізації факторів зростання якості праці тощо. 

Невід’ємною складовою функціонування малого та середнього бізнесу 

на селі є ідентифікація їх значення в економіці регіону. За досліджуваний 

період спостерігається поступове покращення фінансового результату 

до оподаткування малих і середніх підприємств аграрного сектора. На кінець 

2016 р. фінансовий результат малих підприємств склав 990,03 млн грн, 

фінансовий результат до оподаткування середніх підприємств – 

1489,73 млн грн (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Фінансовий результат до оподаткування малих і середніх 

аграрних підприємств Житомирської області, 2013-2016 рр., млн грн 

Джерело:   розраховано за даними Головного управління статистики  

в Житомирській області. 
 

Результати проведеного дослідження свідчать, що діяльність 

сільськогосподарських підприємств малого та середнього бізнесу поступово 

стабілізується. Така тенденція є позитивною для підприємств, які 

раціонально поєднують свою фінансово-економічну, технологічну, соціальну 

та природоохорону політику. Крім того, зростання фінансового результату 

агроформувань сприяє їх інвестиційній привабливості, підвищенню 

конкурентоспроможності та  подальшому зростанню. 

Аналітична характеристика показників фінансових результатів 

діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва Житомирської 

області дозволяє виявити проблемні аспекти та обґрунтувати заходи з їх 

мінімізації. Фінансово-економічний стан функціонування середнього та 

малого бізнесу засвідчив про збільшення обсягів чистого доходу (виручки) 

від реалізації продукції на 76,5 %, що позитивно демонструє нарощування 

господарюючими суб’єктами обсягів виробництва (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Характеристика фінансово-економічного стану суб’єктів 

підприємництва у сільській місцевості Житомирської області 

Показник 
Рік 2016 р. до 

2013 р., % 2013 2014 2015 2016 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції, млн грн 2271,9 1295,32 3518,93 4511,93 176,50 

у т. ч. у розрахунку: 

107459,09 61699,53 170350,49 187210,92 174,20 

 

 

на 1 середньорічного  

працівника, грн 

Собівартість реалізованої 

продукції, млн грн 2158,70 1077,07 1557,14 2354,73 109,00 

у т. ч. у розрахунку: 

102104,82 51303,71 75380,74 109890,07 107,62 

 

 

на 1 середньорічного  

працівника, грн 

Валовий прибуток, млн грн 113,2 218,25 1961,79 2157,20 21,7 раза 

у т. ч. у розрахунку: 

5354,27 10395,83 96156,75 100662,62 18,8 раза 

 

 

на 1 середньорічного  

працівника, грн 

Чистий прибуток (+), збиток (-), 

млн грн -470,05 -192,28 1986,31 2479,76 5,3 раза 

у т. ч. у розрахунку: 

-22233,0 -9158,80 96156,75 115714,42 5,2 раза 

 

 

на 1 середньорічного  

працівника, грн 

Джерело:   розраховано за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації. 

 

Досить важливого значення у дослідженні особливостей розвитку 

суб’єктів підприємництва у сільській місцевості набуває детальний аналіз 

показників фінансових результатів діяльності підприємств, зокрема прибутку 

(рис. 2.9). Представлені розрахунки свідчать, що запропоновані моделі мають 

високе значення коефіцієнта детермінації (R
2
) і свідчать про їх достовірність. 

В даному випадку коефіцієнт показує, що лінійна модель краще описує 

коливання чистого прибутку, ніж логарифмічна, проте таке коливання 

обумовлено коротким часовим горизонтом дослідження – 4 роки. З огляду на 

вищезазначене доцільно використовувати логарифмічну модель, оскільки 

прогнозні показники зростання прибутку є більш реалістичні.  
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Рис. 2.9. Квадратична та логарифмічна моделі тренду динаміки обсягів 

прибутку суб’єктів підприємництва на сільських територіях 

Джерело:   побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації. 

 

Розвиток ринкової системи господарювання в Україні пов’язаний зі 

зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Одним із 

перспективних напрямів створення конкурентного середовища вбачається 

стимулювання розвитку підприємництва через податкові інструменти. Крім 

того, непересічне значення для розвитку сільських територій належить 

податковим надходженням від малого та середньому бізнесу, що формує 

головне і стабільне джерело доходів бюджету сільської територіальної 

громади. У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України [143] 

та інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності збільшилась як кількість суб’єктів малого 

підприємництва, які працюють за спрощеною системою оподаткування, так і 

зросли обсяги сплачуваних ними податків. 

Дослідженнями встановлено, що податкові надходження до бюджетів 

усіх рівнів від діяльності малого і середнього підприємництва протягом 
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2015 р. становили 4,3 млрд грн, що на 33% більше, ніж у 2014 р. Частка 

податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів від їх діяльності за 2015 р. 

склала майже 94 %. У 2016 р. надходження від сплати податків становили 

5,6 млрд грн. Крім того, їх питома вага загальним обсягом податкових 

надходжень усіх рівнів становить майже 93 % та, зокрема, від малого 

підприємництва – 2,0 млрд грн або 32,8 % загальної суми податкових 

надходжень [131, с. 30].  

Відтак, розвиток малого та середнього бізнесу на селі відіграє важливу 

роль не лише в розвитку економіки країни, але і у вирішенні багатьох 

соціально-економічних проблем сільських територіальних громад. Соціальна 

орієнтація бізнесу передбачає створення нових робочих місць і, як наслідок, 

– подолання безробіття, підвищення реальних доходів населення, 

оздоровлення демографічної ситуації, забезпечення облаштованості 

сільських територій на необхідному рівні. Розвиток малого та середнього 

підприємництва матиме непересічне значення для забезпечення 

зрівноваженого розвитку сільської місцевості. 

З метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

Житомирською обласною радою у 2015 р. було прийнято «Комплексну 

програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2015–2016 рр.» 

[81] та 22  грудня 2016 р. затверджено «Комплексну програму розвитку 

малого і середнього підприємництва на 2017–2020 рр.» [80].  

Відповідно до «Комплексної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Житомирській області» [80], з метою створення 

сприятливих умов для ефективного функціонування підприємницького 

середовища в області, передбачається: підвищення ефективності діяльності 

центрів з надання адміністративних послуг; залучення суб’єктів малого і 

середнього підприємництва до процесів здійснення публічних закупівель; 

сприяння створенню механізмів залучення коштів для фінансової підтримки 

суб’єктів малого підприємництва та стимулювання його розвитку; 

збільшення обсягів надання фінансової підтримки суб’єктам малого і 
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середнього підприємництва; забезпечення дотримання норм державної 

регуляторної політики; сприяння безробітним в організації підприємницької 

діяльності; запровадження системи консультаційних послуг для підприємців; 

удосконалення інформаційно-консультативної, навчально-методичної та 

ресурсної підтримки; упровадження освітніх програм з підприємницької 

діяльності для суб’єктів господарювання та широких верств населення; 

сприяння у формуванні розгалуженої інфраструктури підтримки бізнесу; 

надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього 

підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за 

банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів [80, с. 4–5]. 

У рамках реалізації заходів комплексної програми підтримки малого 

підприємництва приділяється увага фінансовій підтримці малого 

підприємництва. На виконання заходів програми з обласного бюджету у було 

виділено по 500 тис. грн щорічно. Водночас, у 2016 р. розмір державної 

підтримки суттєво скоротився і склав лише 261,0 тис. грн. [81]. З метою 

ефективного використання в установленому порядку бюджетних коштів та 

виконання програмних заходів, спрямованих на здійснення в регіоні 

державної підтримки підприємництва, працює експертна рада з розподілу 

коштів з обласного бюджету. На її засіданнях розглядаються пропозиції від 

громадських організацій і об’єднань підприємців, вищих навчальних 

закладів, наукових установ і організацій з фінансування проектів. 

Пріоритетними напрямами при конкурсному відборі підприємницьких 

проектів експертною радою визначені: соціальна орієнтованість, економічна 

ефективність та інноваційність.  

За період дії комплексної програми підтримки малого підприємництва 

реалізовані проекти за такими напрямами: навчання та підвищення 

кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, ресурсна та інформаційна 

підтримка малого бізнесу, розвиток інфраструктури підтримки 

підприємництва [81]. В межах підтримки у вигляді навчання та підвищення 

кваліфікації проведено понад 200 навчальних семінарів для суб’єктів 
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підприємницької діяльності та охочих займатися підприємництвом 

безпосередньо у районах та містах області за такими напрямами: 

1) консультування з юридичних, фінансових, соціальних питань 

ведення господарської діяльності; 

2) створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з 

надання послуг у виробництві та реалізації сільськогосподарської продукції; 

3) поводження з твердими побутовими відходами та ресурсами;  

4) управління інноваційними процесами; 

5) впровадження заходів корпоративної соціальної відповідальності; 

6) перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку малого бізнесу, 

підприємництва у сільській місцевості, в галузі культури і туризму, 

організації дозвілля [81].  

За досліджуваний період у дозвільних центрах регіону зареєстровано 

понад 40 тис. звернень від суб’єктів господарювання. За цей період видано 

майже 12 тис. документів дозвільного характеру. Крім того, майже 25 тис. 

суб’єктів підприємництва отримали консультації. У напрямі виконання 

заходів Програми з ресурсного та інформаційного забезпечення для 

ефективного використання суб’єктами підприємницької діяльності наявних 

ресурсів постійно поновлюється база даних щодо вільних виробничих площ, 

обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, 

що пропонується для продажу або передачі в оренду господарюючим 

суб’єктам області. Щокварталу зазначена інформація оновлюється та 

розміщується на сайті департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

міжнародного співробітництва облдержадміністрації, сайтах 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів та у місцевих засобах масової 

інформації [80; 81].  

Протягом 2016 р. одноразову допомогу по безробіттю для зайняття 

підприємницькою діяльністю отримали 270 осіб на загальну суму 

3,1 млн грн. З метою започаткування власної справи 288 безробітних 

підвищили кваліфікацію за напрямом «Основи підприємницької діяльності». 
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Також за досліджуваний період із загальної кількості безробітних, які 

пройшли професійне навчання, 338 осіб отримали професії, які дають 

можливість займатися індивідуальною трудовою та підприємницькою 

діяльністю за професіями: водій автотранспортних засобів, перукар, 

манікюрниця, кухар, бармен [80; 81].  

Водночас, наразі спостерігається негативна тенденція щодо скорочення 

обсягів фінансової підтримки розвитку фермерства в Житомирському регіоні 

на поворотній основі. Так, в 2016 р. на отримання кошів в розмірі 1,5 млн 

грн. претендувало 4 фермерські господарства. Натомість на ці програми з 

державного бюджету було виділено лише 261 тис. грн. Проведене 

дослідження засвідчило, що без належної державної підтримки, своєчасних 

інституційних впроваджень виникає реальна загроза припинення виробничо-

господарської діяльності суб’єктів підприємництва на селі. Можливість 

залучення до розвитку підприємств малого та середнього підприємництва 

державних асигнувань є важливим інструментом політики держави, що 

дозволяє досягти балансу інтересів між органами державної влади і 

суб’єктами господарювання на селі. Державна фінансова підтримка також є 

суттєвим чинником забезпечення сприятливих умов для здійснення 

господарської діяльності на селі [80; 81].  

Основними суб’єктами господарювання, що здійснюють господарську 

діяльність у сільській місцевості, можуть бути суб’єкти підприємництва, які 

займаються виключно сільським господарством, розвивають альтернативні 

види діяльності або надають відповідні послуги і підприємницькі 

формування, які поєднують обидва види діяльності. Відповідно, аналізуючи 

динаміку державної фінансової підтримки розвитку сільськогосподарського 

та несільськогосподарського підприємництва у Житомирській області за 

досліджуваний період слід відзначити її суттєве зменшення (рис. 2.10). 

Найбільший обсяг асигнувань з державного бюджету (112410,0 тис. грн) на 

підтримку та розвиток підприємницької діяльності Житомирської області 

отримано у 2015 р. 
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Рис. 2.10. Динаміка обсягів державної підтримки сільського 

підприємництва у Житомирській області 

Джерело:   побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації. 
 

У розрізі форм державної підтримки найбільш сприятливими у 

розвитку підприємницької діяльності на селі є пільговий режим 

оподаткування та пільгове кредитування [204, с. 127–128]. Суб’єкти 

підприємницької діяльності, що функціонують у сільській місцевості, мають 

змогу отримувати державні асигнування в розрізі різних бюджетних 

(фінансових) програм. Така державна фінансова підтримка сприяла 

позитивній тенденції щодо нарощування обсягів товарної продукції, про що 

свідчить її збільшення у 2,5 раза (табл. 2.9). За досліджуваний період чітко 

простежуються особливості нестабільного впливу державної підтримки на 

розвиток підприємницької діяльності. Так, зокрема, попри зменшення обсягів 

державної підтримки на 1 га сільськогосподарських угідь відбулося 

зростання показників товарної продукції та валового прибутку у 2,5 та 

2,0 раза, відповідно. 
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Таблиця 2.9 

Ефективність державної підтримки суб’єктів сільського підприємництва 

у Житомирській області 

Показники 
Рік 2016 р. до 2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016  +/- % 

Державна підтримка  

на 1 га с.-г. угідь, грн 12,6 6,6 12,3 34,1 11,4 -1,2 90,4 

Товарна продукція  

на 1 га с.-г. угідь, грн 2094,8 3054,7 4088,7 5201 5177,3 3082,5 2,5 раза 

Валовий прибуток  

на 1га с.-г угідь, грн 702,7 74,9 144,4 1299,0 1428,0 726,0 2,0 раза 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 100,0 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 1,8 2,2 1,8 2 2,1 0,3 116,7 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,1 116,7 

Частка державної 

підтримки у виручці від 

реалізації, % 3,8 4,4 14,2 14,6 3,9 0,1 102,6 

Рівень рентабельності 

виробництва, % 18,6 23,2 15,4 37,4 15,7 -2,9 84,4 

Джерело:   побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації. 

 

За таких умов можна стверджувати, що використання державних 

асигнувань у підприємницькій діяльності сприяє створенню і ефективному 

функціонуванню у сільській місцевості бізнес-формувань, розвитку різних 

видів зайнятості. Крім того, такі інституційні елементи формують сприятливе 

організаційно-економічне середовище певної територіальної громади, а 

також сприяють швидкій адаптації суб’єктів сільського підприємництва до 

євроінтеграційного простору (рис. 2.11).  

Варто зазначити, що вплив на обсяг чистого прибутку і, відповідно, 

ефективність розвитку підприємництва на селі, здійснюють обсяги 

державних асигнувань. Парна кореляційно-регресійна залежність даних 

ознак (у = 4,4058 х + 013925) свідчить, що кожна 1 грн державної фінансової 

підтримки забезпечує збільшення прибутку на 4,4 грн. При цьому, коефіцієнт 

детермінації виявленої залежності (R
2
 =0,2219) вказує, що 22,2 % загального 

коливання обсягу чистого прибутку зумовлено різницею в обсягах 
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фінансування та збитковості низку підприємств, що отримують державну 

підтримку.  

y = 4,4058x + 13925

R
2
 = 0,2219
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Рис. 2.11. Кореляційне поле залежності обсягу чистого прибутку (збитку) 

від державної фінансової підтримки 

Джерело:   побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації. 
 

З метою визначення основних детермінант впливу на стратегічний 

розвиток підприємництва у сільській місцевості Житомирської області 

використано методику SWOT-аналізу, яка широко застосовується у процесі 

стратегічного планування та управління. Методика базується на розділені 

факторів та явищ на чотири категорії: сильних (Strengths) і слабких 

(Weaknesses) сторін досліджуваного суб’єкту / об’єкту, а також можливостей 

(Opportunities), що розкриваються за його здійснення; та загроз (Threats), 

пов’язаних з його реалізацією. Завдання які він дозволяє вирішити, зводяться 

по-перше, до докладання зусиль для трансформації слабкостей у силу, а 

загроз у можливості, і по-друге, подальший розвиток сильних сторін 

досліджуваного суб’єкту / об’єкту відповідно до його обмежених 

можливостей. 

Результати проведеного SWOT-аналізу демонструють наявність як 

позитивних, так і негативних чинників впливу на розвиток підприємництва у 

сільській місцевості Житомирської області, симбіоз яких ставить 
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досліджувану сферу перед необхідністю стратегічного альтернативного 

вибору одного з чотирьох варіантних сценаріїв її реалізації та визначенні 

стратегічного вектора розвитку (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

SWOT-аналіз розвитку підприємництва на сільських територіях 

Житомирської області 

Характеристика 
Зовнішні чинники 

Можливості (О) Загрози (Т) 

В
н

у
т
р

іш
н

і 
ч

и
н

н
и

к
и

 

С
и

л
ь
н

і 
ст

о
р
о
н

и
 (

S
) 

1) розвиток 

транспортної та 

прикордонної 

інфраструктури; 

2) фінансування з 

місцевого бюджету 

регіональних програм 

підтримки малого 

підприємництва; 

3) наявність ресурсної 

бази та незадіяних 

виробничих 

приміщень;  

4) розвиток 

альтернативних, 

екологоощадних 

методів 

господарювання 

1) поширення системи 

консультування та 

дорадництва; 2) поступовий 

розвиток інфраструктури 

підтримки підприємництва;  

3) залучення коштів з 

держбюджету на регіональні 

інвестиційні проекти; 

4) підвищення ролі 

громадських об’єднань 

підприємців у захисті 

інтересів підприємців;  

5) можливість виходу на 

міжнародні ринки за 

рахунок членства України в 

СОТ 

 

1) висока вартість кредитів; 

2) наявність адміністративних  

бар’єрів у сфері 

підприємництва в сільській 

місцевості; 3) недосконале 

оподаткування  

та недостатність спеціальних 

податкових пільг для 

підприємців;  

4) відсутність дієвих 

механізмів взаємодії малого, 

середнього та великого 

підприємництва;  

5) низька соціальна 

відповідальність суб’єктів 

сфери підприємництва;  

6) низька купівельна 

спроможність населення; 

7) нестабільна політико-

економічна ситуація в країні. 

С
л

а
б
к

і 
ст

о
р

о
н

и
 (

W
) 

1) висока вартість 

енергетичних та 

виробничих ресурсів; 

2) забруднення значної 

частини земель у 

наслідок аварії на 

ЧАЕС;  

3) відсутність єдиної 

системи 

інформаційного 

забезпечення; 

4) недостатній рівень 

підтримки підприємців 

на місцевому рівні;  

5) низька інвестиційна 

привабливість регіону 

щодо іноземних 

інвестицій;  

6) відтік 

кваліфікованих кадрів 

за межі області 

Очікування: S+O 

Залучення інвестиційних 

ресурсів та вдосконалення 

місцевої інфраструктури 

підтримки сфери 

підприємництва 

 

Стратегія  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Очікування: S+T 

Диверсифікація видів 

підприємницької діяльності та 

створення нових робочих 

місць, розвиток сільських 

територій 

 

Стратегія  

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

Очікування: W+O 

Покращення інформаційного 

обслуговування, розвиток 

кооперативного руху, 

створення громадських 

організацій із питань захисту 

інтересів підприємців 

 

Стратегія 

 ВЕРТИКАЛЬНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

Очікування: W+T 

Закриття нерентабельних 

виробництв, підвищення 

соціальної відповідальності 

бізнесу, розвиток малого 

підприємництва, активізація 

механізмів стимулювання 

підприємництва  

 

Стратегія  

САНАЦІЇ 

Джерело: власні дослідження. 
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Результати SWOT-аналізу дають змогу визначити напрями стратегічних 

дій розвитку підприємницької діяльності у сільській місцевості на основі 

врахування та співвідношення сильних (S) та слабких (W) сторін 

внутрішнього середовища Житомирської області та можливостей (О) і загроз 

зовнішнього середовища (Т). 

Стимулювання підприємництва у сільській місцевості Житомирської 

області має відбуватись у чотирьох напрямах. Поєднання факторів, що 

входять до площин S та О, засвідчує можливість використання стратегії 

сталого розвитку не лише за рахунок залучення інвестиційних ресурсів та 

вдосконалення місцевої інфраструктури підтримки сфери підприємництва, а 

й збільшення місткості ринку за рахунок розвитку інноваційних видів 

діяльності, а також альтернативних, екологоощадних методів 

господарювання. Крім того, SWOT-аналіз засвідчив, що в регіоні дослідження 

є можливість формування конкурентоспроможних регіональних кластерів, 

що у перспективі забезпечить суб’єктам великого та середнього агробізнесу 

вихід на зовнішні ринки. Житомирська область має переваги, пов’язані із 

географічним розташуванням (транзитні можливості та наближеність до 

Білорусії і Польщі). 

Отже, аналіз наслідків взаємовпливу зовнішнього середовища та 

сильних сторін регіону вказує на необхідність диверсифікованого розвитку 

сільських територій. З метою нівелювання загроз, що виникають під час 

здійснення підприємницької діяльності в сільській місцевості у межах 

Житомирської області, необхідно скористатися наявними можливостями 

зовнішнього середовища. Підсумовуючи вищевикладене, визначено 

вирішальні чинники, які визначають стратегію розвитку малого 

підприємництва та окреслюють головні напрями його підтримки. Це, 

насамперед, упорядкування нормативного регулювання підприємницької 

діяльності, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та 

інформаційне забезпечення, формування інфраструктури розвитку  

підприємництва. Комплексна реалізація визначених напрямів підтримки 
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підприємництва сприятиме створенню сприятливого середовища для 

розвитку приватної ініціативи громадян, стане одним із важливих чинників 

сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцнення 

економіки регіону.  

 

2.3.  Моніторинг підприємницького середовища на сільських 

територіях 

 

За сучасних умов динамічної трансформації особливостей здійснення 

підприємницької діяльності у сільській місцевості все більш гострою постає 

проблема забезпечення зайнятості сільського населення. Вирішити вказану 

проблему можливо за рахунок активізації розвитку сільськогосподарського 

та несільськогосподарського підприємництва на селі. Завдяки таким 

стратегічним орієнтирам можуть бути розв’язані проблеми створення нових 

робочих місць, забезпечення диверсифікованого розвитку сільських 

територій, залучення інвестиційних ресурсів тощо. Динамічні зміни сучасних 

економічних відносин та територіальна диференціація становлення 

підприємництва на селі, пов’язані зі специфікою функціонування окремих 

регіонів держави, а відтак вимагають детального дослідження впливу як 

регіональних, так і соціально-економічних детермінант його розвитку. 

З метою вивчення стану та перспектив розвитку малого 

підприємництва Житомирської області за допомогою спеціально розробленої 

анкети було проведене окреме дослідження (Додаток А). Цільовою 

аудиторією соціологічного опитування стали сільські голови та сільське 

населення Житомирського регіону. Емпіричне дослідження передбачало 

блоки питань з розвитку підприємництва в регіоні дослідження, а саме – 

розуміння респондентами сутності підприємництва та ступніть їх готовності 

до створення підприємницьких структур; альтернативні сфери 

започаткування підприємницької діяльності на селі; чинники, що сприяють 

та перешкоджають розвитку малого та середнього бізнесу на селі; 
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інформаційно-консультаційне забезпечення підприємницької діяльності 

тощо. 

У соціологічному опитуванні взяло участь 10595 жителів 601 сільської 

та селищної ради, що мають у своєму підпорядкуванні сільські населені 

пункти (в середньому – 18 мешканців з кожної сільської, селищної ради або 

7 осіб з кожного сільського населеного пункту). На основі використання 

вибіркового методу статистики, з метою забезпечення репрезентативності, 

проведено розрахунки та встановлено, що похибка вибірки не перевищує 

4 %. Параметри вибіркової сукупності у цілому віддзеркалюють статево-

вікову структуру генеральної сукупності та відповідають вимогам 

репрезентативності. За віковою структурою переважають мешканці віком 35–

55 років, що становить 60,1 %, молодь до 35 років становить 22,1 %, особи 

віком старше 55 років – 17,8 %. Серед селян, що взяли участь у 

соціологічному дослідженні, найбільше респондентів віком до 35 років з 

Попільнянського району (26,9 %), осіб віком від 35 до 55 років – з 

Брусилівського району (65,0 %), похилого віку – з Малинського району 

(20,7 %).  

Незважаючи на те, що становлення підприємницької діяльності на селі 

може стати запорукою покращення економічного становища сільських 

територій, лише 28,4 % опитаних громадян виявили бажання стати 

підприємцями, з них найбільше у віці до 35 років (44,2 % у цій віковій групі) 

(табл. 2.11). Більшість опитаних (71,6 %) не має наміру займатися 

підприємництвом. Після обробки даних в розрізі районів з’ясувалося, що їх 

частка коливається від 68,2 % (респонденти Новоград-Волинського району) 

до 75,9 % (респонденти Ємільчинського району). У даному контексті 

встановлено, що 37,2 % селян, зокрема віком до 35 років, вважають, що 

мають підприємницькі здібності і готові стати активними представниками 

сільської громади. Рейтинг районів за часткою респондентів, що вважають 

себе здатними до підприємницької діяльності, коливається від 28,8 % 
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сільських мешканців у Коростишівському районі до 43,7 % у 

Житомирському районі.  

Таблиця 2.11 

Ставлення сільського населення до розвитку підприємництва  

на сільських територіях Житомирської області 

Варіант 

відповіді 

Респонденти 
У т. ч. за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Так 3012 28,4 1035 44,2 1716 26,9 261 13,8 

Ні 7583 71,6 1304 55,8 4653 73,1 1626 86,2 

Усього 10595 100,0 2339 100,0 6369 100,0 1887 100,0 

Джерело: власні дослідження. 

 

Водночас, здатними до підприємницької діяльності вважають себе 

37,2 % селян, переважна їх частка (50,7 %) до 35-річного віку. Рейтинг 

районів за часткою респондентів у розрізі даного питання, коливається від 

28,8 % сільських мешканців у Коростишівському районі до 43,7 % у 

Житомирському районі (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Оцінка респондентами готовності сільського населення до створення 

підприємницьких формувань  

Варіант 

відповіді 

Усі 

респонденти 

У т. ч. за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Так 3946 37,2 1187 50,7 2368 37,2 391 20,7 

Ні 6649 62,8 1152 49,3 4001 62,8 1496 79,3 

Усього 10595 100,0 2339 100,0 6369 100,0 1887 100,0 

Джерело: власні дослідження. 

 

У контексті визначення респондентами сфер економічної діяльності, 

встановлено, що більшість опитаних (24,4 %) надають перевагу діяльності у 
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сільськогосподарській галузі, 20,7 % – в сфері торгівлі та 14,3 % – надання 

послуг. Недостатньо перспективними, на думку сільських мешканців, є такі 

види діяльності як промисловість, операції з нерухомістю, транспорт і 

зв’язок та фінансова діяльність. Їх рейтинг коливається в межах 1,5–2,8 %. 

Водночас, кожного п’ятого селянина (22,8 %) не приваблює жоден із 

запропонованих в опитуванні видів економічної діяльності (табл. 2.13).  

У розрізі районів Житомирської області переважна більшість селян 

виявилися прихильниками сільського господарства. Частка таких варіює від 

19,1 % (Вол.-Волинський район) до 28,7 % (Лугинський район). Частина 

респондентів зацікавлена у розвитку діяльності у сферах торгівлі (від 15,3 % 

у Бердичівському районі до 28,6 % у Романівському районі) та послуг (від 

8,9 % у Народицькому районі до 18,8 % у Ружинському районі). Понад 3,6 % 

жителів Радомишльського району та 8,5 % Народицького району надали 

пріоритет громадському харчуванню, зокрема ресторанному господарству. 

Таблиця 2.13 

Альтернативні сфери започаткування підприємницької діяльності 

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

У т. ч. за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

К
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
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-с
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в
ід
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о
в
ід
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в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Сфера послуг 1518 14,3 387 16,5 921 14,5 210 11,1 

Громадське харчування 

(ресторанне господарство) 
602 5,7 193 8,3 359 5,6 50 2,7 

Сільське господарство 2586 24,4 429 18,3 1648 25,9 509 27,0 

Торгівля 2192 20,7 643 27,5 1324 20,8 225 11,9 

Будівництво 428 4,0 133 5,7 244 3,8 51 2,7 

Транспорт і зв’язок 236 2,2 63 2,7 153 2,4 20 1,1 

Промисловість 157 1,5 47 2,0 81 1,3 29 1,5 

Операції з нерухомістю 164 1,6 46 2,0 85 1,3 33 1,7 

Фінансова діяльність 300 2,8 79 3,4 184 2,9 37 2,0 

Інше (не хочуть займатися 

підприємництвом) 
2412 22,8 319 13,6 1370 21,5 723 38,3 

Усього 10595 100,0 2339 100,0 6369 100,0 1887 100,0 

Джерело: власні дослідження. 
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Менш привабливими, на думку респондентів, виявилися такі види 

діяльності як будівництво (від 2,8 % у Брусилівському районі до 5,5 % в 

Овруцькому районі), фінансова діяльність (від 1,2 % в Овруцькому районі до 

4,9 % у Народицькому районі), транспорт і зв’язок (від 0,9 % у 

Романівському районі до 3,9 % у Володарсько-Волинському та Малинському 

районах), операції з нерухомістю (від 0,6 % у Житомирському районі до 

3,3 % у Лугинському районі) та промисловість (від 0,5 % у Романівському 

районі до 3,0 % у Баранівському районі). Натомість, від 13,5 % сільських 

мешканців Коростенського району та 33,7 % Овруцького району не проявили 

інтересу до жодного з перерахованих видів економічної діяльності. 

Проведене дослідження засвідчило, про необхідність створення мережі 

центрів розвитку підприємництва, що діятимуть на постійній основі при 

районних центрах зайнятості. 

Анкетне опитування досліджуваного регіону встановило наявність 

основних проблем, що перешкоджають реалізації підприємницьких планів 

селян. Особливе занепокоєння у респондентів викликає висока ризикованість 

підприємницької діяльності (20,0 % опитаних). Однією з актуальних 

перешкод щодо розвитку власного бізнесу є висока вартість кредитів 

(17,7 %). Реалізації стратегічних орієнтирів розвитку підприємництва 

заважають також стан здоров’я селян (16,4 %) та вік (15,3 %). Крім того, 

12,2 % опитаних не впевнені у власних підприємницьких здібностях. Не 

сприяють розвитку власної справи такі чинники як: недосконале 

оподаткування (9,2 %); відсутність інформації про можливості 

започаткування та особливості ведення бізнесу в певній сфері (4,2 %). Не 

відчувають майбутні підприємці і належної підтримки з боку місцевих 

органів влади, на що вказали 0,7 % респондентів. Як і в цілому в області, так 

і в розрізі районів серед детермінант, що заважають реалізації планів 

займатися підприємницькою діяльністю, найбільш значимими є висока 

ризикованість (від 16,6 % у Радомишльському районі до 23,8 % в 
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Овруцькому районі) та висока вартість кредитів (від 15,1 % у Народицькому 

районі до 19,7 % у Попільнянському районі). 

За станом здоров’я не можуть здійснювати підприємницьку діяльність 

від 10,6 % селян Овруцького району до 21,4 % Народицького району. Вік 

став на заваді реалізації підприємницьких ідей від 13,1 % мешканців 

Брусилівського та Овруцького районів до 19,6 % Коростишівського району. 

Крім цього, 8,9 % селян Коростишівського і Радомишльського районів та 

15,7 % Олевського та Чуднівського районів не відчувають впевненості у 

власних підприємницьких здібностях (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Оцінка респондентами основних перешкод розвитку підприємницької 

діяльності у Житомирській області  

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

У т. ч. за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Стан здоров’я 1738 16,4 199 8,5 1090 17,1 449 23,8 

Вік 1621 15,3 56 2,4 624 9,8 941 49,8 

Невпевненість у 

власних підприєм-

ницьких здібностях 

1292 12,2 392 16,8 833 13,1 67 3,6 

Висока ризикованість 2119 20,0 618 26,7 1376 21,6 125 6,6 

Недосконале 

оподаткування 
975 9,2 248 10,3 669 10,5 58 3,1 

Висока вартість 

кредитів 
1875 17,7 542 23,3 1197 18,8 134 7,1 

Відсутність інформації 

про можливості 

створення та особли-

вості ведення бізнесу 

445 4,2 145 6,0 262 4,1 38 2,0 

Перешкоди з боку 

органів місцевого 

самоврядування 

74 0,7 34 1,6 38 0,6 2 0,1 

Інше 456 4,3 103 4,4 280 4,4 73 3,9 

Усього 10595 100,0 2339 100,0 6369 100,0 1887 100,0 

Джерело: власні дослідження. 
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Через відсутність необхідної інформації щодо можливостей створення 

та особливостей введення бізнесу не можуть започаткувати підприємницьку 

діяльність від 3,3 % мешканців Новоград-Волинського району до 5,5 % 

Радомишльського району. У кожному районі певна частка охочих відкрити 

власну справу (від 0,2 % у Черняхівському районі до 1,2 % у Народицькому 

районі) відмітили, що саме органи місцевого самоврядування 

перешкоджають розвитку їх бізнесу.  

Під час опитування респондентам було запропоновано визначити, чи 

створені умови для розвитку підприємництва. За результатами 

соціологічного дослідження більшість селян Житомирської області вважає, 

що організації підприємницької діяльності сприятимуть пільгове 

кредитування (37,6 %) та безоплатне навчання особливостям організації 

власної справи (23,0 %), а також пільгове оподаткування (19,5 %). Незначна 

кількість опитаних (5,8 %) дотримується думки щодо необхідності 

проведення просвітницьких заходів, з метою виявлення здатних до 

підприємницької діяльності (табл. 2.15).  

Таблиця 2.15 

Основні чинники, що сприяють організації підприємницької діяльності 

у сільській місцевості  

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

У тому числі за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с
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в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
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ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Пільгове кредитування  3984 37,6 862 36,9 2374 37,3 748 39,7 

Безкоштовне навчання 
основам бізнесу 

2437 23,0 544 23,2 1486 23,3 407 21,5 

Консультаційне  
та інформаційне 
забезпечення  

1049 9,9 270 11,5 625 9,8 154 8,1 

Проведення тренінгів  
та заходів для майбутніх 
підприємців 

615 5,8 144 6,2 375 5,9 96 5,1 

Пільгове оподаткування 2066 19,5 442 18,8 1263 19,8 361 19,0 
Інше 444 4,2 77 3,4 246 3,9 121 6,6 

Усього 10595 100,0 2339 100,0 6369 100,0 1887 100,0 

Джерело: власні дослідження. 
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Рейтинг чинників, які, на думку респондентів, сприятимуть організації 

підприємницької діяльності, розподілений за районами (від 29,4 % 

мешканців Народицького району до 41,7 % Лугинського району) є 

прихильниками пільгового кредитування організації власної справи. Разом з 

цим, від 17,8 % селян Лугинського району до 29,9 % Народицького району 

задекларували, що важливим для них є безоплатне навчання майбутньої 

справи. На консультаційну та інформаційну підтримку після організації 

власної справи розраховують від 6,7 % (Малинського району) до 13,7 % 

бізнесменів-початківців (Ємільчинського району). Вважають за необхідність 

проведення заходів щодо виявлення здатних до підприємницької діяльності 

від 3,5 % (Баранівський район) до 9,1 % селян (Олевський район).  

Найважливішою умовою подальшого успішного розвитку 

підприємництва є належне інформаційне забезпечення. Рейтинг існуючих 

джерел одержання інформації про можливості започаткування та особливості 

ведення власної справи розподілився наступним чином: телебачення 

(39,5 %), періодичні видання (28,2 %) та радіо (11,2 %) (рис. 2.12). 

0 10 20 30 40

Телебачення 

Газетні, журнальні публікації

Радіо

Курси підвищення кваліфікації

Загальні збори та сходи селян

Брошури та інформ. листи

Інше

Дорадча служба 

39,5

28,2

11,2

7,3

5

4,5

2,4

1,9

%

 

Рис. 2.12. Інформаційне забезпечення започаткування підприємницької 

діяльності у сільській місцевості Житомирської області  

Джерело: власні дослідження. 
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Певна частка громадян отримує необхідну інформацію на курсах 

підвищення кваліфікації (7,3 %) та загальних зборах і сходах селян (5,0 %). 

Одним із джерел отримання інформації є брошури та інформаційні листи 

(4,5 % опитаних). Незначна кількість опитаних (1,9 %) користуються 

послугами дорадчої служби.  

Поряд з цим, певна частка мешканців області отримує необхідну 

інформацію на курсах підвищення кваліфікації (від 4,0 % у Брусилівському 

районі до 9,3 % Нов.-Волинському районі) та на загальних зборах і сходах 

селян (від 3,0 % у Ружинському районі до 7,0 % у Червоноармійському 

районі). Брошури та листи інформаційного характеру отримували від 1,7 % 

жителів Брусилівського району до 6,3 % Червоноармійського та 

Чуднівського районів. До інформаційних послуг дорадчої служби зверталися 

лише від 0,9 % сільських мешканців Бердичівського району до 3,0 % Вол.-

Волинського району. Від 0,6 % (Барановський район) до 4,1 % селян (Вол.-

Волинський та Нов.-Волинський райони) одержували інформацію щодо 

можливості започаткування та особливості ведення власної справи з інших 

джерел (інтернет тощо) (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Джерела інформативного забезпечення активних представників 

сільської громади щодо розвитку підприємництва  

Варіант відповіді 

За віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

кількість 

відповідей 
 % 

кількість 

відповідей 
 % 

кількість 

відповідей 
 % 

Радіо 364 10,2 1002 10,0 483 16,5 

Телебачення 1380 38,7 3928 39,1 1220 41,8 

Газетні, журнальні 
публікації 

993 27,8 2938 29,3 735 25,2 

Курси підвищення 
кваліфікації 

290 8,1 779 7,8 142 4,9 

Загальні збори та сходи 
селян 

136 3,8 535 5,3 157 5,3 

Брошури та 
інформаційні листки 

222 6,2 454 4,5 69 2,4 

Дорадча служба 79 2,2 203 2,0 29 1,0 

Інше 107 3,0 203 2,0 86 2,9 

Усього 3571 100,0 10042 100,0 2921 100,0 

Джерело: власні дослідження. 
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 У межах ведення сільськогосподарського виробництва першочергового 

значення набуває інформація щодо існуючих (37,5 % відповідей 

респондентів) та потенційних можливостей збуту продукції (17,3 %). Про 

джерела та умови надання позик і кредитів бажають отримувати інформацію 

14,6 % сільських мешканців (табл. 2.17).  

Таблиця 2.17 

Результати опитування щодо інформаційного супроводу у веденні 

сільськогосподарського виробництва 

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

У т. ч. за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с

ть
 

в
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о
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в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Наявні можливості збуту 

продукції 
5070 37,5 1001 33,4 3136 38,4 933 39,8 

Потенційні можливості 

збуту продукції 
2339 17,3 492 16,4 1448 17,7 399 17,0 

Консультації з агрономії 968 7,2 232 7,7 527 6,4 209 8,9 

Консультації з 

тваринництва 
942 7,0 210 7,0 543 6,7 189 8,1 

Джерела та умови 

отримання позик і 

кредитів 

1981 14,6 545 18,2 1180 14,4 256 10,9 

Консультації з 

економічних питань та 

оподаткування 

1802 13,3 450 15,0 1092 13,4 260 11,1 

Інше 417 3,1 71 2,3 247 3,0 99 4,2 

Усього 13519 100,0 3001 100,0 8173 100,0 2345 100,0 

Джерело: власні дослідження. 
 

Консультації з економічних питань та оподаткування актуальними при 

розвитку підприємництва визначають 13,3 % опитаних. На консультації з 

агрономії та тваринництва розраховують 7,2 % та 7,0 % селян, відповідно. 

Оскільки більшість сільських мешканців зацікавлені у підвищенні 

ефективності сільськогосподарського виробництва, то результати відповідей 

за районами розподілилися наступним чином: насамперед, респондентів 

цікавить все, що стосується існуючих можливостей збуту виробленої 

продукції (від 31,9 % у Вол.-Волинському районі до 42,0 % у Бердичівському 
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районі) та потенційних їх можливостей (від 13,5 % у Любарському районі до 

22,3 % у Попільнянському районі). Відтак, від 11,0 % мешканців 

Коростишівського району до 16,6 % Чуднівського району хотіли отримувати 

актуальну інформацію щодо джерел та умов отримання позик і кредитів. У 

консультаціях з економічних питань та оподаткування мають потребу від 

9,7 % (Коростенський район) до 20,7 % (Овруцький район) учасників 

опитування. Поради досвідчених фахівців з агрономії хотіли б отримати від 

5,4 % селян Чуднівського району до 10,3 % Черняхівського району, разом з 

цим, з питань тваринництва – від 5,2 % Овруцького району до 9,5 % 

Брусилівського району. На відповіді з інших питань розраховують від 0,5 % 

(Баранівський район) до 5,9 % респондентів (Ружинський район). 

При дослідженні особливостей отримання консультаційної допомоги 

слід звернути увагу на практично рівномірний розподіл між представленими 

способами одержання консультацій: 25,5 % опитаних хотіли б отримувати 

такі послуги безпосередньо на території господарства, 24,3 % – в 

телефонному режимі, 19,0 % – відвідувати спеціальні навчальні заходи 

дорадчої служби (тренінги, семінари, круглі столи тощо), 14,4 % 

розраховують на індивідуальні консультації фахівців в офісі дорадчої 

служби. При цьому, 11,9 % хотіли б отримувати інформаційні матеріали 

вищезгаданої служби поштою (табл. 2.18). 

Стосовно способів консультаційної допомоги, яку хотіли б отримувати 

селяни, то рейтинг районів розподілився наступним чином: індивідуальні 

консультації безпосередньо в господарстві хотіли б отримувати найбільше 

респондентів в Олевському районі – 32,0 %; консультування по телефону – у 

Малинському районі (30,0 %). Спеціальні навчальні заходи дорадчої служби 

(тренінги, семінари тощо) хотіли б відвідувати від 13,0 % селян 

Коростишівського району до 24,7 % Ємільчинського району. Частка охочих 

отримувати інформаційні матеріали дорадчої служби коливається в межах 

від 9,7 % (Бердичівський район) до 14,8 % (Олевський район). Не 

задовольнив жоден із перерахованих способів консультування від 1,4 % 
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учасників опитування у Баранівському районі до 12,1 % – у Малинському 

районі. 

Таблиця 2.18 

Напрями надання консультаційної допомоги сільським мешканцям  

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

У тому числі за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с

ть
 

в
ід
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о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с
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в
ід

п
о
в
ід
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 %
 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Індивідуальні 

консультації 
1652 14,4 433 16,9 938 13,7 281 13,8 

Індивідуальні 

консультації  
2923 25,5 511 20,0 1856 27,0 556 27,4 

Консультування по 

телефону 
2778 24,3 666 26,0 1570 22,9 542 26,7 

Інформаційні матеріали 

дорадчої служби 
1364 11,9 293 11,5 832 12,1 239 11,8 

Спеціальні навчальні 

заходи  
2179 19,0 582 22,8 1360 19,8 237 11,7 

Інше 556 4,9 73 2,8 309 4,5 174 8,6 

Усього 11452 100,0 2558 100,0 6865 100,0 2029 100,0 

Джерело: власні дослідження. 

 

Зважаючи на сучасні умови господарювання, чинник державного 

регулювання і підтримки є чи не єдиним важелем забезпечення сприятливих 

умов для здійснення підприємництва у сільській місцевості. У свою чергу, це 

підтверджується і результатами соціологічного опитування, за яким 

встановлено, що переважна більшість опитаних (87,1 %) хотіла б отримати 

фінансову підтримку. Поряд з цим, 12,1 % селян не розраховують на будь-

яку допомогу, натомість лише 0,8 % респондентів висловили побажання, щоб 

органи влади не втручалися у їхню діяльність. Причому така думка 

притаманна сільським мешканцям усіх, без винятку, районів. Стосовно 

впливу місцевих органів виконавчої влади на підприємницьку діяльність, то 

54,5 % респондентів оцінили його як позитивний, 36,1 % – визнали 

нейтральним, 8,0 % – відмітили негативний вплив, 1,4 % – не змогли оцінити 

(табл. 2.19).  
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Таблиця 2.19 

Ставлення селян до діяльності органів виконавчої влади  

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

У т. ч. за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с
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в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с
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в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

к
-с

ть
 

в
ід

п
о
в
ід

ей
 

 %
 

Позитивна 5775 54,5 1261 53,9 3512 55,1 1002 53,1 

Нейтральна 3824 36,1 865 37,0 2280 35,8 679 36,0 

Негативна 847 8,0 189 8,1 498 7,8 160 8,5 

Інша 149 1,4 24 1,0 79 1,3 46 2,4 

Усього 10595 100,0 2339 100,0 6369 100,0 1887 100,0 

Джерело: власні дослідження. 
 

Рейтинг позитивної оцінки впливу місцевих органів влади на 

підприємницьку діяльність коливався від 42,9 % у Ємільчинському районі до 

61,7 % у Ружинському районі. Нейтральним такий вплив визнали від 30,8 % 

селян Малинського району до 48,8 % Ємільчинського району. Найбільше 

респондентів, що надали йому негативну оцінку, проживають у 

Баранівському (12,3 %) Нов.-Волинському (11,5 %), Житомирському та 

Олевському (по 11,3 %) районах. За іншими критеріями оцінили відношення 

місцевої влади до розвитку підприємництва від 0,3 % мешканців у Новоград-

Волинському районі до 3,1 % у Бердичівському районі. 

Відтак, розвиток сільського підприємництва відбувається за наявності 

необхідних організаційно-економічних передумов: відповідної спрямованості 

державної політики, впровадження інституту приватної власності, створення 

відповідної законодавчої бази, активізації підприємницької діяльності селян 

тощо. Водночас, результати соціологічних досліджень вказують на те, що 

процес формування підприємницького середовища відбувається із певними 

труднощами, що пояснюється різними причинами об’єктивного та 

суб’єктивного характеру. Системні проблеми, що стримують ініціативу 

мешканців сільських територіальних громад щодо започаткування власної 

справи доцільно розглянути на двох рівнях – загальнодержавному та 

регіональному. З-поміж проблем загальнодержавного рівня найбільший 
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вплив мають такі: недостатня фінансова підтримка з боку держави; 

неврегульованість механізмів кредитування підприємництва та висока 

вартість кредитних ресурсів; недосконалість інституційного забезпечення 

розвитку підприємництва. Щодо проблем локального характеру, то суттєвою 

перешкодою розвитку бізнесу на селі є такі: низький рівень фінансування 

місцевих програм підтримки і розвитку підприємницьких формувань, 

високий ризик та невпевненість у власних підприємницьких здібностях, 

проблеми, пов’язані із віком та станом здоров’я потенційних підприємців, 

неналежний інформаційний супровід започаткування та ведення бізнесу. 

Вирішення вказаних проблем потребує виваженої державної політики 

підтримки розвитку підприємництва на сільських територіях. Інструментарій 

впливу держави у цьому напрямі має ґрунтуватися на узгодженій взаємодії 

елементів системного регулювання ринкового середовища, передусім 

конкурентної, податкової, цінової, митної політики,  та спеціальних заходів 

державного регулювання і підтримки розвитку підприємницьких формувань, 

насамперд, на місцевому рівні. Подальші дослідження проблематики 

розвитку підприємництва на сільських територіях слід спрямовувати на 

обґрунтування пріоритетів державної підтримки розвитку підприємництва з 

урахуванням іманентних особливостей конкретної сільської території.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Для оцінки підприємницької активності, характеристики стану та 

тенденцій, моніторингу підприємницького середовища здійснено діагностику 

умов здійснення підприємницької діяльності на сільських територіях. У 

результаті проведеного дослідження сформовано такі висновки: 

1. Встановлено, що загальна кількість підприємницьких формувань в 

Україні протягом 2012–2016 рр. збільшилася на 16,5 %. Це відбулося за 

рахунок зростання кількості фізичних осіб – підприємців на 26,2 % і, 
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водночас,  зменшення кількість юридичних осіб на 16,1 %. У загальній 

структурі 94,5 % належить малим підприємствам. В аграрному секторі 

економіки за досліджуваний період відбулося зростання кількості 

господарюючих суб’єктів на 3,2 %. Основу малого та середнього аграрного 

бізнесу складають фермерські господарства як найбільш поширена 

організаційна форма підприємництва в сільському господарстві (70,6 % у 

2016 р.). Крім того, виявлено зменшення їх кількості на 2,8 % протягом 

досліджуваного періоду. Результати моніторингу фінансово-економічного 

стану середнього та малого бізнесу на сільських територіях Житомирської 

області вказують на нарощування обсягів чистого доходу на 76,5 %, проте 

отримання прибутку  має місце лише протягом останніх двох років (у 2016 р. 

– 2479,76 млн грн).  

2. За результатами оцінки рівня підприємницької активності в 

Житомирській області виявлено позитивну тенденцію щодо зростання 

кількості суб’єктів підприємництва протягом 2010–2016 рр. на 9,3 %. Поряд 

із кількісними змінами, мають місце і якісні, пов’язані зі збільшенням у 

загальній структурі частки фізичних осіб – підприємців з 88,2 % у 2010 р. до 

88,7 % у 2016 р. Водночас, прослідковується негативна тенденція до 

скорочення частки юридичних осіб – суб’єктів підприємництва. Дослідження 

тенденцій розвитку аграрних формувань свідчить про зміну їх структурного 

розподілу протягом досліджуваного періоду: кількість фермерських 

господарств скоротилася на 21,2 %, приватних підприємств – на 35,3 %, 

виробничих кооперативів – 77,9 %, підприємств інших форм господарювання 

– на 75,4 %. Натомість кількість господарських товариств зросла на 34,6 %. 

3. Результати SWOT-аналізу демонструють наявність як позитивних, 

так і негативних чинників впливу на розвиток підприємництва на сільських 

територіях Житомирської області. Обґрунтовано необхідність упровадження 

стратегії сталого розвитку, що можливо не лише за рахунок залучення 

інвестиційних ресурсів та вдосконалення місцевої інфраструктури підтримки 

сфери підприємництва, а й збільшення місткості ринку за рахунок розвитку 
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інноваційних видів діяльності, а також альтернативних, екологоощадних 

методів господарювання. Аналіз наслідків взаємовпливу зовнішнього 

середовища та сильних сторін вказує на необхідність диверсифікованого 

розвитку підприємницьких формувань.  

4. Моніторинг підприємницького середовища на сільських територіях 

Житомирської області проведено на основі соціологічного дослідження, яким 

передбачено блоки питань щодо розвитку підприємництва, а саме: розуміння 

респондентами сутності підприємництва та ступніть їх готовності до 

створення підприємницьких структур; альтернативні сфери підприємницької 

діяльності на селі; чинники, що сприяють та перешкоджають розвитку 

підприємництва на селі; інформаційно-консультаційне забезпечення 

підприємницької діяльності тощо. Незважаючи на те, що становлення 

підприємницької діяльності може стати запорукою покращення економічного 

становища сільських територій, здатними до підприємницької діяльності 

вважають себе 37,2 % селян, переважна їх частка (50,7 %) до 35-річного віку. 

При визначенні сфер економічної діяльності, у яких селяни хотіли б відкрити 

власну справу, значна кількість опитаних (24,4 %) надають перевагу 

діяльності у сільськогосподарській галузі, 20,7 % – в сфері торгівлі, 14,3 % – 

послуги, ресторанне господарство – 5,7 %, фінансова діяльність – 2,8 %. 

5. Результати дослідження вказують на те, що на обсяг чистого 

прибутку і, відповідно, ефективність розвитку підприємництва на селі 

значною мірою впливають обсяги державних асигнувань. Виявлена парна 

кореляційно-регресійна залежність свідчить, що 1 грн державної фінансової 

підтримки забезпечує збільшення прибутку підприємств на 4,4 грн. При 

цьому коефіцієнт детермінації вказує, що 22,2 % загального коливання 

обсягу чистого прибутку зумовлено різницею в обсягах фінансування та 

збитковості ряду підприємств, що отримують державну підтримку. 

Встановлено, що 87,1 % опитаних хотіли б отримати фінансову підтримку 

від держави. Поряд з цим, 12,1 % селян не розраховують на будь-яку 

допомогу, натомість лише 0,8 % респондентів висловили побажання, щоб 
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органи влади не втручалися у їхню діяльність. Стосовно впливу місцевих 

органів виконавчої влади на підприємницьку діяльність, то 54,5 % 

респондентів оцінили його як позитивний, 36,1 % – визнали нейтральним, 

8,0 % – відмітили негативний вплив, 1,4 % – не змогли оцінити. Рейтинг 

існуючих джерел одержання інформації про можливості започаткування та 

особливості створення підприємницьких формувань розподілився таким 

чином: телебачення (39,5 %), періодичні видання (28,2 %) та радіо (11,2 %).  

6. Ключовими проблемами, що стримують ініціативу мешканців 

сільських територіальних громад щодо започаткування власної справи є такі: 

на загальнодержавному рівні – недостатня фінансова державна підтримка, 

неврегульованість механізмів кредитування та висока вартість кредитних 

ресурсів, недосконалість інституційного та інфраструктурного забезпечення; 

на локальному рівні – низький рівень фінансування місцевих програм 

підтримки і розвитку підприємництва, високий ризик та невпевненість у 

власних підприємницьких здібностях, проблеми, пов’язані із віком та станом 

здоров’я потенційних підприємців, неналежний інформаційний супровід 

започаткування та ведення бізнесу. 

7. В цілому розвиток підприємництва на сільських територіях 

відбувається за таких організаційно-економічних передумов: відповідної 

спрямованості державної політики, впровадження інституту приватної 

власності, створення законодавчої бази, активізації підприємницької 

діяльності сільських жителів тощо. Водночас, процес поступального 

розвитку підприємництва відбувається з певними труднощами, що 

пояснюється різними причинами об’єктивного та суб’єктивного змісту. 

Чинниками, що негативно впливають на розвиток підприємництва на 

сільських територіях, слід вважати такі: на загальнодержавному рівні – 

недостатню фінансову державну підтримку, неврегульованість механізмів 

кредитування підприємницьких структур та високу вартість кредитних 

ресурсів, недосконалість інституційного забезпечення; на локальному – 

низький рівень фінансування місцевих програм підтримки і розвитку 
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підприємництва, високий ризик та невпевненість у власних підприємницьких 

здібностях, неналежний інформаційний супровід започаткування та ведення 

бізнесу. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділ 2, опубліковано у 

працях автора: [53; 181; 183; 184; 186; 192].  

 

В Розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі спистку літератури:  [3–5; 29; 35; 38–42; 80; 81; 131; 143–

146; 151; 179; 180; 204; 225; 232]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ  

ЗАСАД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

 

3.1. Механізми забезпечення інфраструктурної підтримки 

розвитку підприємницької діяльності 

 

Підприємництво є важливим сектором економіки, який виступає 

локомотивом функціонування всієї системи соціально-економічних відносин, 

у т. ч. й тих, що формуються в окремих її сегментах.  Місце та роль держави, 

за таких обставин, сумніву не викликає, адже державна політика у сфері 

бізнесу в сільській місцевості повинна спрямовуватися на створення 

належної платформи для підвищення його конкурентоспроможності та 

динамічного зростання. У зв’язку з цим, виникає потреба в обґрунтуванні 

пріоритетних напрямів і підходів до формування такої політики, фокус 

дієвості якої локалізується на забезпеченні конкурентного статусу 

підприємницьких формувань усіх організаційно-правовоих форм, що 

функціонують на сільських територіях. Державні програми підтримки 

розвитку суб’єктів підприємництва слід узгоджувати із ресурсною основою 

їх функціонування, а також мають бути встановлені строки реалізації та 

безпосередні виконавці. Векторне спрямування комплексу заходів слід 

спрямовувати на формування  соціально-економічних, фінансових, правових, 

організаційних та інших умов розвитку підприємницької діяльності на 

сільських територіях. 

Головною метою державної політики є зорієнтованість дій усіх 

суб’єктів, зацікавлених у розвитку підприємництва, зокрема обласних та 

місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

суб’єктів сільського підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ 
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ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого 

середовища для розвитку підприємницької діяльності, формування і 

впровадження ефективної державно-громадської системи його 

обслуговування, підтримки та захисту [152; 154; 157]. При цьому, мають 

використовуватися механізми, спроможні забезпечити покращення 

економічних, соціальних та екологічних показників господарської діяльності 

підприємницьких формувань, збільшити їх внесок у вирішення проблем 

зайнятості населення і наповнення бюджетів територій та сприяти 

підвищенню активності і впливу цього сектора економіки на процес 

становлення громадянського суспільства в Україні.  

У контексті даного дисертаційного дослідження, враховуючи його 

об’єкт і предмет, алгоритм формування і реалізації державної політики 

розвитку підприємництва на сільських територіях передбачає такі етапи: 

1) моніторинг стану та тенденцій розвитку підприємництва на 

сільських територіях (у розрізі суб’єктів господарювання усіх організаційно-

правових форм); 

2) ідентифікація причин та чинників, що стримують розвиток 

підприємництва в сільській місцевості в розрізі окремих територій; 

3) визначення перспективних напрямів розвитку підприємництва в 

розрізі окремих територій та формування на цій основі стратегії розвитку 

підприємництва на сільських територіях визначеного регіону; 

4) розробка та імплементація механізмів розвитку підприємництва на 

сільських територіях (рис. 3.1). 

За сучасних умов господарювання першочерговими напрямами 

стимулювання розвитку підприємництва є такі: нормативно-правове 

регулювання підприємницької діяльності; фінансово-кредитна та 

інвестиційна підтримка; ресурсне та інформаційне забезпечення; формування 

інфраструктури тощо. Упорядкування нормативно-правового регулювання 

підприємницької діяльності, направлене на удосконалення нормативно-
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правових актів регіонального рівня, організації контролю за додержанням 

законів та інших інституцій. 

 

Рис. 3.1. Алгоритм формування і реалізації державної регіональної 

політики у сфері розвитку підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

Фінансово-кредитна платформа підтримки підприємництва на 
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забезпечення стабільності та гнучкості системи в цілому, що орієнтується на 

формування сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва, 

спрощення доступу суб’єктів підприємництва до кредитних та інвестиційних 

ресурсів тощо. Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб’єктів 

господарювання передбачає створення банку даних нежитлових приміщень, 

об’єктів незавершеного будівництва та обладнання, що можуть бути передані 

підприємцям в оренду або у власність.  

Інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації 

охоплює різнопланові заходи щодо створення системи забезпечення 

інформацією суб’єктів сільського підприємництва, формування позитивної 

громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів 

підприємництва, активізації участі представників громадських об’єднань 

підприємців у роботі з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва, з метою отримання підприємцями об’єктивної та 

релевантної ділової інформації тощо. Формування інфраструктури підтримки 

суб’єктів сільського підприємництва забезпечує фінансову, матеріально-

технічну, інформаційну, консультативну, технологічну, маркетингову, 

кадрову та освітню підтримку.  

Підготовка та перепідготовка кадрів для бізнесу передбачає здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників 

сільської громади, органів державної влади для роботи в умовах ринкової 

економіки, запровадження системи підготовки та перепідготовки кадрів для 

підприємницьких формувань через навчальні центри на базі професійних 

технічних училищ, вищих навчальних закладів, центру зайнятості, 

підготовки кадрів для підприємницької діяльності з числа незайнятого 

населення, участь в міжнародних навчальних програмах.  

З метою досягнення стратегічної мети та пріоритетів розвитку 

підприємництва на сільських територіях, в контексті поліпшення 

організаційно-економічних засад його функціонування та ефективного 

регулювання діяльності, необхідним є здійснення технологічної модернізації 



141 

 

виробництва, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих новітніх 

технологій, підвищення інвестиційної привабливості, диверсифікації 

виробництва, створення сприятливого середовища для розвитку 

інноваційного підприємництва тощо (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Пріоритети розвитку підприємництва  

на сільських територіях Житомирської області 

Джерело: власні дослідження. 
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структур; отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої 

звітності; залучення засобів масової інформації; обговорення стану та 

проблем розвитку сільського підприємництва на конференціях, форумах, 

круглих столах за участю представників громадських об’єднань підприємців. 

Сутнісна відмінність сучасної економіки від традиційної вимагає зміни 

принципів, методів і моделей успішної підприємницької діяльності. Проте 

таку трансформацію стримує інерційність, інституційна «необізнаність» та 

консервативність сільського населення і, як наслідок, нестача нового 

інноваційного мислення, нових концепцій, методів та механізмів розвитку 

підприємництва саме на сільських територіях. Подолання цих проблем 

передбачає необхідність формування системи інтелектуального забезпечення 

підприємництва, що підвищує роль системи освіти і науки як ключового 

елемента, який розвиває інтелектуальні ресурси і відтворює знання, а також 

виступає у якості зв’язуючої ланки і каналу передачі знань у реальний сектор 

економіки. 

Для того щоб освіта й наука стали дієвим стимулом розвитку 

підприємництва на сільських територіях, мають бути змінені 

взаємовідносини між системами освіти, науки і, безпосередньо, суб’єктами 

бізнесу, які наразі характеризуються певною роз’єднаністю і розвиваються 

іманентно. Головними чинниками, що стримують формування ефективного 

підприємництва, є перешкоди інституційного характеру. Передусім, це 

відсутність дієвої та збалансованої державної і регіональної політики 

розвитку підприємництва на сільських територіях, що породжує цілий спектр 

інших проблем, які не дають змоги підприємництву розвиватися. 

Відповідно, можливість ефективного розвитку сільського 

підприємництва безпосередньо пов’язується з потребою у формуванні та 

розвитку адекватного середовища, яке включає його інституційну складову, 

інноваційну та науково-освітню інфраструктуру. При цьому, має бути 

змінений сам підхід до процесів регулювання розвитку підприємництва з 

лінійного на синергетичний, що дозволить інтегрувати зусилля усіх 
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зацікавлених суб’єктів на створенні умов, необхідних для самоорганізації та 

саморозвитку підприємництва на сільських територіях на основі 

кооперативної поведінки, стратегічного планування і міжсуб’єктної 

взаємодії, яка передбачає формування інтеграційних зв’язків не лише між 

підприємницькими структурами, але й між ними та державними інститутами, 

включаючи системи освіти і науки (рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3. Синергетичний підхід до регулювання розвитку  

підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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регіонального розвитку, що потребує використання ефективних форм та 

інструментів інтеграції науково-освітньої діяльності та кооперації зі сферою 

підприємництва на селі. 

Одним із зазначених інструментів може виступати бізнес-інкубування 

(Business Incubation) [58; 127]. Бізнес-інкубатор, у широкому розумінні, є 

інноваційно орієнтованою структурою, яка займається вирішенням 

організаційних, технічних та низки інших завдань, необхідних для успішного 

започаткування і подальшого зростання підприємницьких структур. 

Зазначене уможливлюється за рахунок власних локальних ресурсів та, за 

допомогою сформованої, за рахунок маркетингових інструментів, системи 

зовнішніх комуніккацій. Ключовим завданням бізнес-інкубатора, в контексті 

даного дослідження, вбачається всебічне супроводження процесу 

функціонування підприємницьких структур, що здійснюють (або планують 

здійснювати) свою діяльність на сільських територіях, передусім за рахунок 

надання широкого спектру послуг (технічних, технологічних, маркетингових, 

інноваційних, консультаційних тощо), які необхідні на етапі започаткування 

власної справи та на наступних етапах її здійснення.  

Важливо зазначити, що портфель послуг бізнес-інкубатора повинен 

включати не лише виключно технічну, але й психологічну складову 

супроводження, забезпечуючи підтримку і підвищення психологічної 

стійкості підприємницьких формувань в умовах необхідності адекватного 

сприйняття бізнес-викликів мінливого зовнішнього оточення. У такій 

структурі будь-який підприємець (клієнт бізнес-інкубатора) матиме 

можливість отримувати не тільки на практичну допомогу, але й психологічну 

підтримку, яка виявляється в уважному ставленні фахівців, формуванні 

сприятливої ділової атмосфери та репутації. Це є однією із ознак, яка 

відрізняє бізнес-інкубатор від інших підприємств та організацій, дотичних за 

своїми бізнес-характеристиками. Слід зазначити, що бізнес-інкубатор може 

слугувати у якості каталізатора процесу створення і розвитку підприємств, 
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оскільки забезпечує підприємців належною підтримкою фахівців, зв’язками 

та інструментами, доцільними для розвитку підприємницької діяльності.  

Існує низка варіантів організації інкубаторів, при цьому, вибір 

конкретного рішення залежить від зацікавлених сторін і мети створення 

такого інкубатора. Поширеними є такі моделі бізнес-інкубаторів: груповий, 

спеціальний (наприклад, високі технології), розподільча модель, зіркоподібна 

модель, громадські та соціальні інкубатори, віртуальні інкубатори. Кожна із 

окреслених моделей, з огляду на суб’єктність та передбачуваний портфель 

послуг, характеризується особливоснями власного створення та планування 

роботи. Зокрема, формування групового бізнес-інкубатору доцільне у 

випадку передбачуваного надання різноманітних послуг усім без винятку 

групам підприємств, а не виключно обраної специфіки чи спрямування. 

Змішане підприємницьке середовище, активна комунікативна політика та 

формування диверсифікованого сервісного портфелю виступають 

особливими рисами такого типу інкубування. 

Результати проведеного дослідження вказують на те, що для 

формування бізнес-інкубаторів, орієнтованих на розвиток підприємництва на 

сільських територіях, найбільше підходить зіркоподібна модель, за якої такі 

формування, як правило, створюються в районах з низькою щільністю 

підприємців, наприклад, у невеликих містечках чи окремих сільських 

районах. Така модель інкубування передбачає відкритий публічний доступу 

до послуг та приміщень інкубатора і дозволяє уникати витрат, передусім 

трансакційних, які матимуть місце за умови створення декількох окремих 

інкубаторів.  

Центральний бізнес-інкубатор у Житомирській області пропонується 

створити на базі Житомирського національного агроекологічного 

університетету (ЖНАЕУ) як сучасної інноваційної платформи та 

каталізатора науково-консультаційного супроводження процесу розвитку 

підприємництва на сільських територіях. Зважаючи на зазначене, 

центральний інкубатор виступатиме ядром цієї системи, де знаходиться 
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керівництво і надаються основні види послуг (наприклад, навчальні курси, 

семінари, тренінги, приміщення для зустрічей, офісні та виробничі 

приміщення, доступ до Інтернету тощо). Центральний інкубатор з’єднується 

(з використанням інформаційних технологій) з інкубаторами-супутниками, 

якими можуть бути місцеві центри підтримки підприємництва (у цій ролі 

можуть виступати районні центри зайнятості), які надають інформаційні, 

консультаційні та спільні бізнес-послуги. На рівні територіальних громад це 

питання можливо вирішити за рахунок активізації співпраці з їх 

представниками, наприклад старостами.  

Багато підприємців-початківців, особливо у сільській місцевості, в силу 

особистих, сімейних або фінансових причин вирішують почати свою справу 

у себе вдома. Таким суб’єктам господарювання також потрібен доступ до 

послуг та належної підтримки, навіть якщо їм і не потрібні приміщення, 

пропоновані інкубатором. Така модель «без стін» може працювати через 

інформаційні мережі, надаючи послуги підприємцям дистанційно (через 

мережу Інтернет), використовуючи електронну пошту і віртуальні приватні 

мережі для того, щоб зв’язати підприємців з офісом віртуального інкубатора 

або один з одним. Такі інкубатори досить часто створюються на основі 

фізично існуючих інкубаторів, що дозволяє таким структурам збільшувати 

свою клієнтську базу, розвивати об’єднання за інтересами серед підприємців, 

створювати стійку місцеву і регіональну мережу інформаційного та 

консультаційного обміну. 

Сільський бізнес-інкубатор є елементом інфраструктурної підтримки 

підприємницької діяльності у сільській місцевості. На базі такого інкубатора 

здійснюється діяльність щодо генерування підприємницьких ідей для їх 

втілення на сільських територіях, підтримка ініціатив підприємницького 

характеру серед мешканців сільських територій у контексті надання їм 

відповідної інформаційної підтримки юридичного, організаційного, техніко-

економічного, маркетингового, психологічного та іншого характеру 

(рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Напрями діяльності бізнес-інкубатора  

з розвитку підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

Бізнес-інкубатор спроможний органічно інтегруватися в 

інфраструктурний комплекс регіону і виконувати широкий перелік завдань 

економічного розвитку з урахуванням місцевих умов і потреб, 

задовольняючи інтереси різних соціальних груп і організацій (об’єднання 

підприємців, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

промислові підприємства, освітні заклади, наукові установи тощо). Аналіз 

розвитку бізнес-інкубаторів у низці країн дозволив виділити деякі загальні 

тенденції їх розвитку. Насамперед, це зростаюча участь державних структур 

у створенні бізнес-інкубаторів, створення об’єднань та мереж бізнес-

інкубаторів, обслуговування клієнтів за межами бізнес-інкубатора, 

вдосконалення організаційних форм, моделей, підходів до забезпечення 

створення і функціонування бізнес-інкубаторів [127, с. 34–35]. 
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Бізнес-інкубатор, який створюється на базі університету, має 

специфічні особливості, оскільки його окремою цільовою групою є студенти, 

які, за допомогою зазначеної структури, отримують допрофесійну 

підприємницьку освіту і професійні навички, інформаційну та 

консультативну підтримку у сфері розвитку молодіжного підприємництва. За 

рахунок цього майбутні фахівці стають краще адаптованими до ринку праці, 

їм надається допомога в плануванні кар’єри. 

Зазначений напрям діяльності бізнес-інкубатора характепризується 

низкою позитивних аспектів, зокрема матиме місце наступне:  

 сприяння формуванню у молоді активної життєвої позиції;  

 поширення ідеї розвитку підприємництва на сільських територіях;  

 допомога студентській молоді в адаптації до умов ринку; 

 самозайнятість сільського населення через підприємницьку діяльність і 

реалізацію підприємницьких проектів, насамперед, на сільських 

територіях;  

 створення системи адресної підтримки підприємців із середовища 

студентів і всіх, хто має наміри займатися бізнесом;  

 забезпечення допрофесійної підготовки школярів і студентів до 

самостійного заняття бізнесом; 

 поширення серед молоді адекватної інформації про законодавчі, 

правові, нормативні документи, спрямовані на вирішення проблем 

підприємництва;  

 інформаційне, методичне та консультаційне забезпечення створення 

молодіжних підприємств;  

 підготовка та перепідготовка кадрів;  

 інформування про можливості отримання інвестиційних, бюджетних і 

кредитних ресурсів.  

Отже, діяльність бізнес-інкубатора сприятиме повноцінній адаптації 

випускників навчальних закладів до вимог сучасного ринку праці, дозволить 



149 

 

студентам отримати додаткову сучасну, інноваційно спрямовану бізнес-

освіту, надасть допомогу в знаходженні місця проходження практики, 

стажування та працевлаштування. 

Важливо зазначити, що у рамках бізнес-інкубатора матиме місце 

гармонійність інтересів бізнесу, дослідницьких і навчальних закладів та 

окремих територіальних громад. Через механізми та інструменти бізнес-

інкубування підприємницькі формування й університет отримають 

можливість створити для своїх фахівців умови для зародження інноваційних 

ідей та підприємницьких задумів, а також їх реалізація. Спільна діяльність у 

бізнес-інкубаторі дозволить підприємницьким структурам, використовуючи 

науково-технічний і виробничий потенціал університету, його наукові кадри і 

матеріальну базу, прискорити впровадження нових технологій, підвищити 

конкурентоспроможність продукції та послуг, знизити витрати на 

виробництво і просування продукції на ринок, пристосовуватися до 

інституційних змін. З’являться можливості підвищення професійного рівня 

підприємців, проведення наукової та технологічної експертизи, отримання 

кваліфікованих консультацій.  

Ключовими індикаторами впливу бізнес-інкубатора на розвиток 

сільських територій слід вважати: активізацію розвитку інноваційних видів 

підприємницької діяльності, асаме: диверсифікацію сільськогосподарського 

та несільськогосподарського бізнесу; зростання рівня зайнятості та доходів 

сільського населення, формування додаткових робочих місць; підвищення 

ділової активності суб’єктів підприємництва,  залучення додаткового 

капіталу; удосконалення соціальної інфраструктури території, зростання 

рівня її іміджу та привабливості; збільшення надходжень до місцевих 

бюджетів терторіальних громад; стимулювання розвитку освіти, науки, 

виробництва. Узагальнений формат впливу бізнес-інкубатора на розвиток 

сільських територій подано на рис. 3.5. 

 

 



150 

 

 

Рис. 3.5. Вплив бізнес-інкубатора на розвиток  

сільських територій 

Джерело: власні дослідження. 
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короткостроковій перспективі може забезпечити отримання широкого 

спектру позитивних соціально-економічних ефектів. Бізнес-інкубатор 

виступатиме інноваційним каталізатором економічного розвитку 

підприємництва на сільських територіях, а такі його характеристики, як 

гнучкість та адаптавнисть організаційної і управлінської структур, 

уможливлять пристосування до швидкозмінного сучасного ринкового 

середовища, з метою адекватного вирішення важливих завдань стратегічного 

зростання. 

 

3.2. Програмування розвитку підприємницьких формувань  

на сільських територіях 

 

Можливість вдосконалення системи підтримки підприємництва та 

формування сприятливих умов для його розвитку на сільських територіях 

детермінується необхідністю вирішення широкого спектру завдань, серед 

яких ключовими є такі: 

1) оцінка ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на 

розвиток і підтримку підприємництва в сільській місцевості; 

2) виявлення основних детермінант, що стримують розвиток 

підприємництва у сільській місцевості та напрямів їх подолання; 

3) вдосконалення державної підтримки підприємництва на сільських 

територіях, зокрема за визначеними напрямами – фінансово-

кредитним, податковим, нормативно-правовим, інфраструктурним, 

інформаційним; 

4) страхування суб’єктів підприємництва, що здійснюють свою діяльність 

на сільських територіях; 

5) усунення адміністративних бар’єрів у сфері підприємництва у сільській 

місцевості; 

6) розвиток підприємництва в туристичній та ремісничій діяльності, сфері 

забезпечення екологічної безпеки та природоохоронної діяльності; 
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7) вдосконалення діяльності громадських об’єднань підприємців; 

8) формування соціально відповідального та екологічно орієнтованого 

бізнесу. 

За результатами дисертаційного дослідження визначено детермінанти, 

які як стимулюють, так і стримують розвиток підприємництва на сільських 

територіях (рис. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Детермінанти розвитку підприємництва  

на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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займатися, по-перше, питаннями аналізу розвитку підприємницьких 

формувань на конкретних сільських територіях, вдосконалення умов його 

функціонування; по-друге, питаннями розробки та реалізації локальних 

програм підтримки реалізації підприємницької ініціативи із використанням 

бізнес-карт та бізнес-атласів окремих сільських територій тощо (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Напрями діяльності органів місцевого самоврядування  

щодо розвитку підприємництва на сільській території 

Джерело: власні дослідження. 
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моніторинг і спільне обговорення результатів розвитку сфери 

підприємництва на конкретній території 

вдосконалення місцевої інфраструктури підтримки сфери 

підприємництва (створення рад з підтримки підприємництва, бізнес-

інкубаторів, центрів правового консультування підприємців) 

усунення органами місцевого самоврядування адміністративних 

бар’єрів у сфері підприємництва 

налагодження та зміцнення взаємодії малого підприємництва  

з великим та середнім бізнесом 

фінансова підтримка сфери підприємництва за рахунок розвитку 

кредитних кооперативів 

оптимізація ставок земельного податку, податку на майно тощо 
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Перспективи розвитку підприємництва також пов’язані з необхідністю 

вирішення завдання розширення доступу сфери підприємництва до джерел 

фінансових ресурсів. Для цього, зокрема, необхідним є вдосконалення 

технологій кредитування суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема:  

 впровадження нових кредитних технологій, кредитних продуктів і 

послуг; 

 розвиток кредитної кооперації як джерела мікрофінансування суб’єктів 

сфери підприємництва; 

 формування заставного фонду для забезпечення банківських інвестицій 

у сферу підприємництва з використанням державного майна;  

 використання даних бюро кредитних історій при кредитуванні 

суб’єктів підприємництва на селі, з метою зниження ризиків 

кредитування та спрощення доступу до кредитних ресурсів; 

 створення ринку реалізації застав, що виставляються в забезпечення 

кредитів суб’єктам сфери підприємництва. 

Одним із чинників, що наразі стримує розвиток підприємництва, в т. ч. 

на селі, є низка адміністративних бар’єрів. Основні адміністративні бар’єри 

виникають при проходженні суб’єктами підприємництва наступних 

процедур: ліцензування окремих видів діяльності; проведення сертифікації; 

видача дозволів, організація погоджень, оформлення орендних відносин; 

перевірка діяльності суб’єктів підприємництва органами державного 

контролю (нагляду). 

Основними заходами щодо усунення адміністративних бар’єрів у 

діяльності суб’єктів сільського підприємництва є створення механізмів 

представлення інтересів активних підприємців на регіональному та 

місцевому рівнях, в т. ч. через саморегульовані професійні асоціації; 

забезпечення відкритого доступу суб’єктів підприємництва до інформації 

про підготовку до прийняття нормативно-правових актів. Також потрібним є 

проведення правової експертизи та ревізії нормативних інституцій, що 

регламентують діяльність суб’єктів підприємництва; організація постійно 
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діючих «гарячих ліній» з метою виявлення і усунення чинників, що 

перешкоджають розвитку підприємництва. Крім того, окрема увага повинна 

приділятися питанням розробки і прийняття формальних інституцій, програм 

розвитку та підтримки підприємництва, які передбачають заходи щодо 

усунення адміністративних бар’єрів. 

Перспективи активізації розвитку підприємництва на сільських 

територіях пов’язуються з необхідністю визначення пріоритетних напрямів 

взаємодії суспільства, органів державної влади та сфери підприємництва 

(рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Напрями взаємодії суспільства, органів державної влади 

та суб’єктів підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 

 

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва на сільських 

територіях передбачає:  

1) відкриття при бібліотеках районів та міст інформаційно-

консультаційних бюро для обслуговування підприємницьких формувань;  

Пріоритетні напрями взаємодії суспільства, органів державної 

влади та сфери підприємництва 

Розвиток сільськогосподарського підприємництва  
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2) організацію та проведення міжрайонних нарад і семінарів з питань 

функціонування інфраструктури підтримки бізнесу: поширення досвіду 

роботи об’єктів інфраструктури, створення умов для їх організації у сільській 

місцевості;  

3) сприяння у виставково-ярмарковій діяльності суб’єктів 

підприємництва, просуванні їх продукції (товарів, послуг) на локальні та 

міжрегіональні ринки;  

4) розробку єдиних стандартів подачі інформації про діяльність 

суб’єктів підприємництва (електронні бази даних, каталоги тощо).  

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства доцільною є 

організація постійно діючого форуму в мережі Інтернет з виділенням 

спеціальних розділів, зокрема: «Проблеми нормативно-правового 

регулювання підприємницької діяльності на сільських територіях», 

«Усунення адміністративних бар’єрів у контексті розвитку підприємництва 

на сільських територіях». 

Соціально-економічний розвиток кожного територіального утворення 

багато в чому залежить від створення розгалуженої мережі підприємницьких 

формувань різних організаційно-правових форм господарювання та розмірів, 

яка повинна стати основою розвитку економіки сільських територій. 

Адміністраціям територіальних утворень необхідно ретельно проаналізувати 

наявний потенціал для розвитку підприємництва, в т. ч. сімейного, найбільш 

прийнятного для сільської місцевості. 

Перспективними напрямами розвитку підприємництва на сільських 

територіях є бджільництво, рибництво, збір лікарських трав, міні-переробка 

молока і хлібопечення, тваринництво, деревопереробка, сільський туризм 

(агротуризм). Особливу увагу слід приділити розвитку народних промислів. 

Поступовий розвиток нетрадиційних видів діяльності притаманний і 

підприємницьким структурам Житомирської області (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Традиційні та альтернативні напрями розвитку підприємництва  

у сільській місцевості Житомирської області  

(на прикладі окремих підприємств) 
Назва та адреса 
підприємства 

Сфера діяльності Характеристика видів діяльності 

Приватне 
сільськогосподарське 

підприємство  
ім. Цюрупи 

Виробництво 
цукру 

Вирощування цукрових буряків, розвиток 
галузі тваринництва, м’ясопереробне 
виробництво, випікання хліба, виробництво 
круп, макаронів, борошна, реалізація 
продукції через 15 фірмових магазинів  

Приватна агрофірма 
«Єрчики» 

Тваринництво, 
рослинництво 

Переробка зерна на млині, виробництво 
круп, борошна, випікання хліба, зберігання, 
сушка та очистка зерна, реалізація 
продукції через 5 фірмових магазинів 

Товариство  
з обмеженою 

відповідальністю 
«Агрофірма «Брусилов» 

Тваринництво, 
рослинництво 

Ремонт сільськогосподарської техніки; 
співпраця з ТОВ «Чіпси Люкс»; 
виробництво круп, макаронів, борошна 
реалізація продукції через магазини  
та кафетерії  

Сільськогосподарське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю 
«Птахівник» 

Тваринництво 
Розвиток галузі рослинництва, створення 
потужностей для виробництва кормів, 
власна мережа реалізації  

ФГ «Миколай» 
(с. Барашівка, 

Житомирський р-н, 
Житомирська обл.) 

Розведення 
перепелів 

Виробництво та реалізація продукції 
перепілництва: живу птицю, яйце харчове  
та інкубаційне, м’ясо перепелів, тушки 
перепелів, копчене м’ясо; реалізація посліду 
як органічного добрива; коптильня 

«Корнеліс» (с. Двiрець, 
Житомирський р-н, 
Житомирська обл.) 

Вирощування 
декоративних 

рослин 

Вирощування та гуртовий продажем 
декоративних рослин: листяних та 
шпилькових кущів та дерев,  
та багаторічних трав  

«Володимирська садиба» 
(с. Привороття, 

Брусилівський р-н, 
Житомирська обл.) 

Сільський  
зелений  
туризм 

Оренда кімнат; натуральні екологічно чисті 
продукти, барбекю, сауна, спортивні ігри, 
дитячий майданчик з батутом та басейном. 
Розважальні послуги включають рибальство, 
прокати велосипедів, квадроциклів, кінні 
прогулянки, квести та пейнтбол, а також 
домашній кінотеатр і карооке 

ЛРЦ «Язнігор» 
(с. Гринівці 

(хутір Карань), 
Любарський р-н, 

Житомирська обл.) 

Лікувально-
реабілітаційний 

центр 

Допомога з діагностики хвороб та 
виявлення їх внутрішніх й зовнішніх 
глибинних причин; здійснюється 
індивідуальний підбір ліків,  
а також схем і методик лікування.  
В центрі проходять сеанси мануальної 
терапії, гідроколонотерапії, гірудотерапії, 
фізіопроцедури, аутогемотерапія, 
біоенергоінформотерапія, інші процедури  

Джерело: за даними досліджуваних підприємств. 

 

Вирішальне значення для розвитку підприємництва у сільській 

місцевості має створення оптимальних умов для стабільної реалізації 
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продукції, яка вироблена суб’єктами підприємництва. За таких умов 

пріоритетними заходами активізації підприємницької ініціативи у сільській 

місцевості є такі: 

 підтримка створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів; 

 розробка та реалізація програми розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації; 

 розробка рекомендацій щодо адаптації державної політики підтримки 

суб’єктів підприємництва до потреб села; 

 організація та проведення семінарів і науково-практичних конференцій 

з проблем підприємництва у сільській місцевості; 

 розвиток виробничо-технологічної кооперації між сільськими малими 

підприємствами, а також взаємодії підприємств малого та великого 

бізнесу на основі впровадження інноваційних технологій, залучення 

вітчизняних і зарубіжних інвестиційних ресурсів; 

 скорочення адміністративних бар’єрів на шляху розвитку 

підприємництва на сільських територіях; 

 підвищення кваліфікації працівників малих підприємств у сільській 

місцевості. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку вертикальної і 

горизонтальної кооперації підприємців, створенню нових робочих місць на 

селі, диверсифікації сільської економіки, задоволенню потреб населення в 

якісних вітчизняних продуктах харчування, розширенню доступу 

підприємців до довгострокових кредитів та інформаційних ресурсів, 

встановленню і розвитку контактів з великими закупівельними структурами 

сільськогосподарської продукції тощо. 

Одним із напрямів державної підтримки підприємництва залишається 

розвиток системи підготовки кадрів, що передбачає: забезпечення участі 

підприємців у навчальних програмах; розвиток мережі тренінг-підприємств 

для формування бізнес-навичок; формування системи безперервної 
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професійної підготовки кадрів та координація діяльності освітніх установ у 

даному напрямі; упровадження прогресивних технологій навчання 

підприємців, в т. ч. дистанційного навчання.  

Важливу роль у підтримці підприємництва на селі можуть відігравати 

громадські об’єднання підприємців. Основні завдання зазначених об’єднань 

полягають у підвищенні престижу підприємництва, активізації його ролі в 

соціально-економічному зростанні і зниженні рівня безробіття на сільських 

територіях. Виконанню поставлених завдань сприятиме проведення «круглих 

столів» з проблем розвитку підприємництва в сільській місцевості за участю 

представників органів державної влади та засобів масової інформації, 

забезпечення реалізації прийнятих рішень; створення спеціалізованих засобів 

масової інформації, які висвітлюють діяльність громадських об’єднань 

підприємців, проблеми їх розвитку, позитивний досвід, накопичений 

суб’єктами підприємництва, а також розміщують рекомендації юристів та 

проекти нормативно-правових актів, які зачіпають інтереси суб’єктів сфери 

підприємництва, з коментарями та оцінками фахівців. Необхідним є 

створення при громадських об’єднаннях підприємців фондів, що надають 

спонсорську допомогу молодим підприємцям для їх участі у виставках, 

ярмарках, постачанні їм необхідних ресурсів, просуванні їхньої продукції. 

Заходи державної підтримки суб’єктів підприємництва на сільських 

територіях є малоефективними без самоорганізації підприємницького 

середовища, вчинення ним послідовних, логічно пов’язаних і 

цілеспрямованих дій, підприємницької діяльності у сільській місцевості 

передбачає представлення та захист спільних інтересів; розвиток взаємодії 

між суб’єктами підприємництва, з метою забезпечення доступу до 

додаткових ресурсів; створення мережі успішних підприємницьких 

формувань, зацікавлених у спільній діяльності. 

Підвищення ефективності взаємодії влади та сектора підприємництва є 

однією з умов забезпечення дієвої регіональної соціально-економічної 

політики. Потрібні зустрічні зусилля як з боку органів державної влади 
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(зокрема, створення умов для добросовісної конкуренції, подолання 

адміністративних бар’єрів, захисту прав і майна підприємців), так і самого 

бізнесу, організованість, розвиненість і ініціатива громадських структур 

якого поки недостатньо високі. 

Основними завданнями у вказаному напрямі є створення надійних 

механізмів взаємодії суб’єктів сфери підприємництва та органів державної 

влади у вирішенні соціально-економічних завдань та формування системи 

спеціальних програм щодо розвитку соціальної сфери з урахуванням 

пропозицій суб’єктів сфери підприємництва. За таких умов, важливим є 

виконання низки заходів, зокрема: оцінка діяльності суб’єктів 

підприємництва в соціальній сфері; організація інформаційного центру 

підтримки соціальної відповідальності суб’єктів сфери підприємництва; 

формування регіональної бази даних про соціальні проекти, що реалізуються 

за участю підприємців.  

Важливим також є поширення досвіду впровадження соціальних 

програм за підтримки суб’єктів сільських підприємців та забезпечення їх 

участі у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку 

територіальних утворень. Не менш необхідним виглядає вирішення питання 

щодо розробки механізмів надання гарантій фінансовим інститутам з 

соціальних проектів, що реалізуються за участю суб’єктів сільського 

підприємництва; сприяння громадським об’єднанням підприємців щодо 

розробки програм інвестування в соціальну сферу та розробка інструктивних 

та методичних матеріалів на допомогу суб’єктам сфери підприємництва, з 

метою реалізації ними соціально орієнтованих проектів. Проведені 

дослідження підтверджують, що наразі найбільш перспективними напрямами 

розвитку підприємництва в сільській місцевості, крім сільськогосподарської 

діяльності, є сільський туризм, придорожній сервіс, ремісництво.  

Сільський туризм розглядається як туристична активність людини, 

метою якої є відпочинок у сільській місцевості та ознайомлення з 

сільськогосподарською діяльністю, системою багатофункціонального 
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розвитку села. Відмінною рисою сільського туризму є можливість 

задовольнити емоційні потреби у безпосередньому контакті з рослинним і 

тваринним світом. Сільський туризм передбачає також розвиток готельного 

бізнесу, агрогастрономію, агрорекреацію, агротуризм, агровідпочинок, 

агроспорт і агротерапію. У більш широкому сенсі сільський туризм включає і 

деякі послуги, що пропонуються підприємствами переробної промисловості 

та організаціями, що реалізують сільськогосподарські продукти.  

Можливість розвитку підприємницької діяльності у сфері сільського 

туризму передбачає реалізацію низки заходів, зокрема: підготовку програм 

розвитку підприємництва у сфері туризму; формування відповідного 

інвестиційного портфеля, в т. ч. пріоритетної інвестиційної підтримки 

суб’єктів сфери підприємництва, що забезпечують належний рівень охорони 

навколишнього середовища при створенні об’єктів туризму.  

Для створення базових передумов розвитку сільського туризму має 

бути визначений туристичний потенціал регіону, включаючи природні, 

історичні, етнографічні, курортні, релігійні, ботанічні, геологічні та інші 

види туристичних об’єктів з метою видання туристичного атласу регіону; 

створені інформаційні продукти, спрямовані на формування іміджу регіону 

як агротуристичного центру та підготовлено відповідну рекламну продукцію. 

Стимулюватиме розвиток туризму створення громадських об’єднань, що 

діють у сфері сільського туризму, які братимуть участь у розробці 

перспективних планів розвитку туризму та забезпечуватимуть взаємодію з 

органами державної влади.  

Основою для вирішення зазначених завдань мають стати такі заходи: 

оцінка потенціалу регіону в сфері сільського туризму; аналіз напрямів і 

способів збереження і використання туристичного потенціалу; розробка 

техніко-економічного обґрунтування створення об’єктів сільського туризму; 

економічна оцінка витрат і результатів, пов’язаних з реалізацією завдання 

інфраструктурного насичення туристських маршрутів; інвентаризація 

виробничих потужностей регіону з метою організації на коопераційній 
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основі місцевого виробництва обладнання, інвентарю та спорядження для 

туристичної сфери. 

На сільських територіях можливий розвиток таких видів 

агротуристичної діяльності, як бортництво, конярство, приготування страв 

національної кухні, збір лікарських і харчових рослин. Розвиток сільського 

туризму стимулюватиме багатофункціональний розвиток сільського 

господарства. При цьому, будуть з’являтися нові функції, не пов’язані з 

сільським господарством, зокрема: виробничі, торговельні, соціальні та 

обслуговуючі. 

Також одним із напрямів розвитку підприємництва на сілсььких 

територіях є придорожній сервіс, який розглядається як система об’єктів і 

послуг, що забезпечує комфорт учасникам міжрегіональних автодорожніх 

перевезень, а саме: проживання, харчування і торгівлю, охорону, заправку і 

поточний ремонт автомобілів. Як додаткові, в придорожній сервіс можуть 

входити такі послуги, як організація відпочинку та оздоровлення в лазнях і 

саунах, купання й риболовля, надання екскурсійного обладнання у пунктах 

прокату. Нині рівень розвитку придорожнього сервісу недостатній як за 

кількістю його об’єктів, так і за якістю послуг, що надаються. Становленню і 

ефективному функціонуванню придорожнього сервісу сприятимуть розробка 

концепції розвитку підприємництва в регіоні; допомога суб’єктам малого 

підприємництва в оформленні землевідведення під об’єкти придорожнього 

сервісу; активізація діяльності адміністрацій районів та сільських рад з 

розвитку відповідної інфраструктури. 

В економічно розвинених країнах значна кількість господарюючих 

суб’єктів у сільській місцевості зайнята у сфері ремісництва. Відповідно до 

класифікації Світової організації торгівлі до ремісництва відноситься 

діяльність з побутового обслуговування населення, дрібного виробництва 

товарів і надання послуг, народні промисли і ремесла. Активізація розвитку 

ремісництва сприятиме збереженню і розвитку традицій і культури регіону, 

виховання у підростаючого покоління патріотизму, позитивного іміджу 
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ремісничої справи; насичення ринку послугами та товарами ремісничого 

виробництва; зниженню рівня безробіття. 

Розвиток інституту ремісництва покликаний сприяти формуванню 

основ правового регулювання ремісничої діяльності, механізмів її 

самоорганізації та саморегулювання, соціально-економічному та духовному 

розвитку регіону. Незважаючи на відсутність нормативно-правової бази, що 

регулює діяльність ремісничих організацій, безліч людей в регіоні 

займаються виготовленням товарів народного споживання і виробів, що 

використовуються як у повсякденному житті, так і у якості сувенірів, 

предметів інтер’єру, прикрас. Подальший розвиток ремісничої діяльності 

стримується відсутністю законодавства, що регулює соціально-правові та 

економічні аспекти її функціонування. Для комплексного вирішення проблем 

ремісництва необхідне сприяння у створенні і розвитку інфраструктури 

ремісництва, його державна підтримка (рис. 3.9). 
 

 
Рис. 3.9. Напрями підтримки розвитку ремісництва  

у сільській місцевості 

Джерело: власні дослідження. 
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Регіональний центр розвитку ремесел має виконувати функцію 

активізації експедиційної діяльності з метою більш глибокого вивчення місць 

традиційного їх розвитку. Розробка та реалізація концепції неперервної 

професійної освіти у сфері ремісництва передбачає необхідність визначення 

базових підприємств та освітніх установ, підготовку та перепідготовку 

населення через систему органів зайнятості та базові освітні установи; 

організацію спеціальних курсів, семінарів, тренінгів та конференцій.  

Одним з перспективних напрямів розвитку підприємництва на 

сільських територіях має стати формування конкурентного середовища в 

сфері забезпечення екологічної безпеки та природоохоронної діяльності. Для 

цього необхідно визначити перелік видів підприємницької діяльності, що 

здійснюється з метою охорони навколишнього середовища та передбачити 

обсяг державного замовлення (не менше 15%) у сфері екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності, а також сприяти рівному доступу до нього 

господарюючих суб’єктів. Крім того, доцільним є встановлення і розвиток 

системи екологічних вимог різного рівня щодо відповідності конкретної 

продукції заявленим параметрам (параметри граничного вмісту шкідливих 

речовин) у контексті організації екологічного підприємництва з урахуванням 

того, що дані екологічні вимоги по суті визначають потенційні обсяги попиту 

на продукцію природоохоронного значення. Як і за іншими напрямами, існує 

потреба забезпечення відповідного інформаційного обслуговування суб’єктів 

сфери підприємництва. 

Отже, врахування основних чинників зовнішнього і внутрішнього 

бізнес-середовища дозволило напрацювати систему конкретних завдань 

щодо забезпечення подальшого розвитку підприємництва на сільських 

територіях. Для оперативного вирішення завдань та покращення умов 

здійснення підприємництва на селі необхідно сформувати відповідну 

економічну політику. Основою такої політики підтримки підприємництва 

має бути системний підхід, а інструментом реалізації – відповідні програми. 
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Програмна підтримка передбачає досягнення певної мети, а відтак 

визначення і реалізацію відповідного комплексу дій. Враховуючи те, що для 

успішного розвитку сільського підприємництва необхідно вирішувати 

різноманітні завдання, доцільно їх згрупувати за окремими напрями та 

визначити терміни реалізації. Така узагальнена система конкретних дій щодо 

розвитку підприємництва у сільській місцевості за основними напрямами 

представлена у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Напрями розвитку підприємництва на сільських територіях 

Напрям 
Рік імплементації  

2019 2020 2021 

Інтеграційний 

Розвиток державно-приватного партнерства Формування терито-

ріальних кластерів Розвиток кооперації 

Налагодження та зміцнення взаємодії малого 

бізнесу з великим та середнім бізнесом 
Міжнародна інтеграція 

Інфраструк-

турний 

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва у сільській місцевості 

Розвиток соціальної інфраструктури 

Економічний 

Формування 

інвестиційної політики 
Формування інноваційної політики 

Формування механізмів фінансово-

кредитної підтримки 

Зміна співвідношення між вартістю 

капіталу та робочої сили 

Підтримка зовнішньоекономічної 

діяльності 
Диверсифікація сільської економіки 

Соціальний 

Активізація ролі місцевих 

територіальних громад 

Підвищення соціальної відпові-

дальності суб’єктів підприємництва 

Формування бази даних про соціальні проекти, 

що реалізуються за участю підприємців 

Створення громадських 

об’єднань підприємців 

Освітній 

Підготовка кадрів для сфери 

підприємництва 

Розвиток мережі тренінг-підприємств 

для формування бізнес-навичок 

Розвиток підприємницької освіти 

Навчальні тренінги та семінари, науково-практичні конференції  

з підтримки підприємництва 

Галузевий 

Розвиток ремісництва, підсобних промислів, 

бджільництва, збору лікарських трав, рибництва 

Розвиток сільського 

туризму 

Переробка сільськогосподарської продукції Придорожній сервіс 

Екологічний 

Формування та розвиток системи екологічних 

вимог 
Екологічне 

підприємництво 
Управління відходами і ресурсами 

Юридичний 

Усунення адміністра-

тивних бар’єрів 

Приведення нормативно-правових актів у 

відповідності до принципів регуляторної політики 

Зниження 

регуляторного впливу 

Захист прав і майна підприємців 

Захист прав інтелектуальної власності 

Джерело: власні дослідження. 
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Для ефективного управління розвитком підприємництва на сільських 

територіях необхідна розробка комплексної програми, яка має враховувати 

результат аналітичної роботи та визначені на їх основі напрями і завдання 

розвитку підприємництва (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Логічно-структурна схема побудови програми розвитку 

підприємництва на сільських територіях 
Джерело: власні дослідження. 

Проблеми Зарегульованість підприємницької діяльність. Нерозвиненість підприємни-

цької інфраструктури. Недосконала інвестиційна політика. Низька інноваційна 

активність. Недосконала система ділових зв’язків. Відсутність ефективної 

підприємницької системи освіти.  

Потреби Зростання доходів мешканців сільських територій. Зайнятість в сільській 

місцевості. Розвиток соціальної інфраструктури. Розвиток підприємницької 

освіти. Поліпшення стану довкілля. Розвиток підприємницької інфраструктури. 

Свобода дій підприємництва. Зрозуміли умови здійснення підприємництва. 

Мета Створення умов для динамічного розвитку підприємницького сектора в 

сільській місцевості, забезпечення високих темпів економічного зростання, 

покращення соціально-побутових умов проживання сільських мешканців 

Цілі Збільшення кількості суб’єктів підприємництва на 10 тис. населення. 

Зростання середньої заробітної плати. Зростання зайнятості населення. 

Створення нових робочих місць. Збільшення виробництва товарів і послуг. 

Збільшення частки малого підприємництва у ВВП. Зростання частки 

інноваційної продукції. Збільшення інвестиційних вкладень.  

Пріоритети Дерегуляція підприємницького середовища. Формування інформаційної та 

інфраструктурної підтримки підприємництва. Застосування економічних і 

фінансових методів стимулювання підприємництва. Спрямованість системи 

освіти на розвиток підприємницьких навиків. 

Завдання Підвищення рівня підприємницької активності сільського населення. 

Фінансово-кредитна підтримка. Формування інтеграційних зв’язків малого та 

середнього бізнесу. Забезпечення безпека бізнесу. Формування конкурентних 

умов в підприємницькому секторі. 

Заходи Організація бізнес-інкубаторів при аграрних закладах освіти. Створення 
кооперативів. Організація консультативних центрів, проведення конференцій, 
тренінгів, семінарів, курсів підвищення кваліфікації. Зменшення кількості 
дозвільних документів. Передача в оренду невикористовуваних майнових 
комплексів чи окремих  будівель та приміщень. 

Результат Збільшення кількісних і якісних показників діяльності підприємництва у 
сільській місцевості, підвищення освітнього рівня сільського населення 
щодо започаткування та ведення власної справи тощо. 

Інструменти Державно-приватне партнерство. Забезпечення виконання нормативно-

правових актів. Розробка та реалізація програм розвитку. 
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Розробка програми розвитку підприємництва здійснюється в кілька 

етапів, а саме: ідентифікація проблеми, вивчення потреб зацікавлених сторін, 

формування мети і цілей програми, визначення пріоритетних напрямів 

діяльності, формування завдань, розробка заходів та інструментів, фіксація 

результатів виконання програми. Загальна логіка розробки програми 

розвитку підприємництва у сільській місцевості передбачає, що 

ідентифікація та визначення проблем ув’язується з потребами. Враховуючи 

те, що в сільській місцевості наявні різні стейкхолдери – фізичні особи, 

органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємництва, громадські 

організації – очевидно, потреби будуть різнитися для кожної сторони. Саме 

тому надзвичайно важливо сформувати мету та програмні цілі таким чином, 

щоб вони враховували потреби та інтереси усіх учасників. Наявність однієї, 

спільної для усіх учасників цілі, створює сильні мотиви для її досягнення, а 

також дозволяє зосередити обмежені фінансові ресурси на її вирішенні. 

Мета уточнюється у цілях, які фіксуються залежно від потреб різних 

учасників підприємницького середовища. При цьому, цілі мають буди 

досяжними та однозначно визначеними. Чітка ціль не лише конкретизує 

завдання, формує рівень виконавської дисципліни, але й дозволяє 

проконтролювати рівень виконання завдань програми. 

Окреслення управлінських дій для досягнення визначеної цілі 

враховується у програмних завданнях. Заходи ж дозволяють деталізувати 

програмні завдання, визначити відповідальних виконавців, потребу в 

фінансових ресурсах, джерела фінансування, терміни виконання завдання. 

Наступним кроком є розробка інструментарію досягнення програмних цілей 

та виконання сформованих завдань та заходів. Завершальним етапом 

імплементації програми є досягнення бажаних кількісних і якісних 

показників розвитку підприємництва а сільських територіях. 

Нині розроблено значну кількість програмних документів які 

стосуються окремих питань активізації підприємницької діяльності. Серед 

існуючих програм відсутні ті, які передбачають підтримку розвитку 

підприємництва у сільській місцевості. З цією метою пропонується 
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розробити програми розвитку підприємництва на сільських територіях, 

розвитку інноваційного підприємництва, розвитку підприємницьких мереж, 

стимулювання зайнятості в сільській місцевості тощо (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11. Програмна підтримка розвитку  

підприємництва на сільських територіях 

Джерело: власні дослідження. 
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Напрями розвитку та підтримки підприємництва на сільських 

територіях мають бути орієнтовані на кількісне збільшення суб’єктів 

підприємницької діяльності та якісне їх вдосконалення. Сільське 

підприємництво у контексті подальшого формування сприятливих умов для 

його розвитку все більшою мірою впливатиме на економічне зростання, 

стимулювати структурну перебудову економіки в цілому. 

Реалізація визначених заходів передбачає досягнення таких 

результатів: 

1) для посилення ролі органів місцевого самоврядування у розвитку 

підприємництва на сільських територіях необхідним є наступне: 

 активна участь і підвищення відповідальності органів місцевого 

самоврядування у розробці та реалізації територіальних програм 

розвитку підприємництва; 

 досягнення суб’єктами сільського підприємництва відповідних якісних 

та кількісних показників; 

 скорочення адміністративних бар’єрів у розвитку сфери 

підприємництва на локальному рівні; 

2) для фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, пільгового 

оподаткування та страхування суб’єктів сфери підприємництва: 

 забезпечення доступу суб’єктів сфери підприємництва до кредитних 

ресурсів за рахунок упровадження нових високостандартизованих 

кредитних продуктів для сфери підприємництва; 

 збільшення їх частки в кредитних портфелях комерційних банків; 

 розвиток альтернативних джерел кредитування суб’єктів сфери 

підприємництва; 

 застосування механізмів надання державних гарантій та відшкодування 

частини відсоткових ставок при кредитуванні суб’єктів сфери 

підприємництва; 

 зменшення ризиків у діяльності суб’єктів сфери підприємництва; 
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3) для усунення адміністративних бар’єрів у діяльності суб’єктів 

сфери підприємництва:  

 розширення доступу суб’єктів сфери підприємництва до нових видів 

діяльності, нових ринків; 

 використання державного та комунального майна на умовах оренди; 

 забезпечення недискримінаційного доступу суб’єктів сфери 

підприємництва до інфраструктури суб’єктів природних монополій, до 

отримання прав на лісо-, надро- і водокористування; 

4) для реалізації пріоритетних напрямів взаємодії суспільства, влади 

та бізнесу:  

 ефективна взаємодія суб’єктів сфери підприємництва з великими і 

середніми підприємствами; 

 залучення у сферу малого бізнесу ресурсів молодіжного 

підприємництва; 

 підвищення соціальної відповідальності бізнесу; 

5) для перспективних напрямів розвитку підприємництва:  

 розвиток суб’єктів підприємництва у сфері сільського туризму; 

 розвиток суб’єктів сфери підприємництва в ремісничій діяльності 

забезпечить відродження народних художніх промислів і зростання 

обсягу реалізації ремісничої продукції; 

 розвиток суб’єктів сфери підприємництва у сферах забезпечення 

екологічної безпеки та природоохоронної діяльності сприятиме 

демонополізації ринків; 

 стабілізації тарифів на природоохоронні послуги. 

Основою механізму реалізації політики розвитку підприємництва на 

сільських територіях мають стати програми державної підтримки 

підприємництва, програми підтримки підприємництва, розроблені із 

залученням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 

також фінансових інститутів, наукових організацій, громадських об’єднань 

підприємців. Фінансове забезпечення реалізації заходів може здійснювати за 
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допомогою механізму фінансування регіональної та місцевих програм 

підтримки підприємництва на відповідний рік, а також за рахунок коштів 

позабюджетних джерел. 

 

3.3. Моделювання розвитку підприємництва на сільських 

територіях 

 

Розвиток підприємництва на сільських територіях, насамперед, малого, 

має відповідати принципам сталого розвитку та розглядатися з урахуванням 

його економічної, соціальної та екологічної компонент. При цьому слід 

враховувати, що перевагу необхідно віддавати тій із зазначених складових, 

яка є найбільш проблемною. Інші ж компоненти мають як мінімум не 

погіршуватися через покращення найбільш значущої складової. Проте, 

оптимальним є забезпечення розвитку всіх без виключення складових. 

У широкому розумінні розвиток будь-якого об’єкта передбачає його 

позитивну зміну. У кількісному вимірюванні розвиток підприємництва 

набуває вигляду процесу зміни одного або сукупності показників, які 

характеризують кожну із виділених вище компонент. При цьому, різниця між 

розвитком кожної окремої компоненти полягатиме у різній швидкості та 

прискоренні змін відповідних характерних для них кількісних показників.  

У наукових джерелах процес розвитку економічних об’єктів зазвичай 

описується диференційними рівняннями виду: 

 

dt

tyd
tyF

)(
, 






 
, (3.1) 

де  tyF ,  – функція залежності процесу розвитку економічного об’єкта від похідних 

вектору показників y  та часу;  

y  – вектор показників, які є формами прояву економічного, соціального та 

екологічного компонент розвитку; 

dt

tdy )(
 – похідна функції  ty  1-го порядку по змінній t . У цілому похідна 1-го 

порядку відображає миттєву швидкість зміни. 
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При моделюванні розвитку підприємництва, особливо малого та 

середнього, особливу увагу слід звернути на те, що зміни всіх складових є 

взаємозалежними та взаємозумовлюючими. Тому, диференційні рівняння за 

економічною, соціальною й екологічною компонентами слід звести у систему 

диференційних рівнянь, яка у загальному має вигляд: 
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де  tyF ,1
  – функція залежності розвитку економічної компоненти розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях від швидкості зміни показника-

індикатора економічного розвитку y  та фактора часу t ;  

 tzF ,2
  – функція залежності розвитку соціальної компоненти розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях від швидкості зміни показника-

індикатора соціального розвитку z  та фактора часу t ; 

 txF ,3
  – функція залежності розвитку екологічної компоненти розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях від швидкості зміни показника-

індикатора екологічного розвитку x  та фактора часу t ; 

),,( tzxy  – функція показника-індикатора економічного розвитку y  від показників 

соціальної z  та екологічної x  компонент і часу t ; 

),,( tyxz  – функція показника-індикатора соціального розвитку z  від показників 

економічної y  та екологічної x  компонент і часу t ; 

),,( tzyx  – функція показника-індикатора екологічного розвитку x  від показників 

соціальної z  та економічної y  компонент і часу t ; 

t  – визначений момент часу. 

 

Права частина рівнянь типу 
dt

tdf )(
 – це похідна функції  tf  1-ого 

порядку по змінній t . Похідна 1-ого порядку відображає швидкість зміни 

показника, тобто його зміну за одиницю часу. Використовуючи в якості 
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математичної моделі розвитку малого підприємництва систему 

диференційних рівнянь, процес розвитку визначено як зміну відповідних 

показників у часі із врахуванням динаміки показників інших компонент 

розвитку. 

Конкретизація запропонованої моделі розвитку здійснюється у два 

етапи:  

1) виділення показника(-ів)-індикатора(-ів), який відображає стан 

окремої компоненти розвитку малого підприємництва;  

2) математичний опис залежності обраних індикаторів від показників 

інших компонент та часу.  

Індикаторами економічного розвитку підприємництва, передусім, є 

розмір прибутку та обсяг валової сільськогосподарської продукції (як в 

абсолютному вираженні, так і у розрахунку на одне підприємство). В умовах 

обмеженості грошових ресурсів в якості показника економічної компоненти 

також можна використовувати розмір загальних витрат та собівартості 

продукції.  

В узагальненому економічному форматі показники екологічного 

розвитку поділяються на п’ять видів: 

1) екологічні витрати (витрати на збереження навколишнього 

природного середовища, здоров’я сільського населення тощо);  

2) екологічні доходи, які відображають вигоди населення від 

здійснення заходів екологічного спрямування у вартісному вираженні; 

3) екологічний ефект – різниця між екологічними доходами та 

витратами;  

4) екологічні втрати, що мають вигляд витрат (в т. ч. грошових), які 

виникли через забруднення навколишнього природного середовища; 

5) екологічні збитки – шкода, заподіяна навколишньому природному 

середовищу. З огляду на складність акумуляції та кількісного вираження 

інформації про екологічні доходи та втрати, найбільш прийнятним у 

сучасних умовах є використання екологічних витрат суб’єктів малого 
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підприємництва на селі як основного індикатора екологічної компоненти їх 

розвитку. 

Аналогічно екологічній складовій, соціальний розвиток також можна 

кількісно оцінити за допомогою показників соціальних витрат, доходів, ефекту 

та втрат (у вартісному вираженні). У процесі моделювання розвитку малого 

підприємництва пропонується використовувати соціальні витрати, зростання 

яких сприятиме покращанню добробуту сільського населення. Також для 

моделювання розвитку малого підприємництва можна використовувати 

порівняльні оцінки. В такий спосіб стає можливим моделювання процесу 

досягнення менш розвинутими регіонами рівнів більш розвинутих.  

Як зазначалося, зміна кожної окремої компоненти зумовлена як 

плинністю часу, так і зміною інших складових розвитку. Економічні 

показники зростатимуть лише до певного максимального рівня. При цьому 

спочатку темпи такого підвищення будуть незначні, проте, з часом тенденція 

до зростання прискорюватиметься аж поки не наблизиться до максимально 

можливого (потенційного) рівня. В якості екологічних критеріїв можна 

використати або стимулюючі показники (зростання яких зумовлюватиме 

розвиток), або дестимулюючі (зростання яких, навпаки, перешкоджатиме 

розвитку). У другому випадку значення індикаторів розвитку екологічної 

складової мають скорочуватися, так само як темпи такого скорочення. Проте, 

на практиці часто має місце збільшення таких показників до певної межі, яку 

має встановлювати держава.  

Що стосується соціальної складової розвитку, то їх можна описувати у 

такі два способи:  

1) якщо показники є вартісними та відображають ступінь 

матеріального задоволення, їх зміна описуватиметься аналогічно зміні 

економічної та соціальної компонент;  

2) якщо показники відображають нематеріальну складову, то, на нашу 

думку, вони можуть зростати за логарифмічною функцією, тобто 

нескінченно, проте, із постійним уповільненням. 
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Зміну економічних, соціальних та екологічних (стимулюючих) 

показників пропонується описувати логістичною функцією, а розвиток 

відповідних складових – диференційним рівнянням Ферхюльста-Пірса: 
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де 
dt

tdy )(
 – швидкість зміни показника y ;  

  – середньорічна швидкість зміни показника y  у розрахунку на одиницю цього 

показника; 

maxу  – максимальний рівень показника y ; 

)(ty  – значення показника y  у момент t ; 

max

max )(

у

tyу 
 – опір середовища зростанню показника y  за експонентою. 

 

Праву частину рівняння умовно можна поділити на дві частини. Перша 

частина   показує, скільки одиниць показника y  продукується одиницею 

цього показника протягом умовного періоду часу 1 nn ttt  (наприклад, 

якщо y  – це прибуток, то   показуватиме скільки протягом періоду t  1 грн 

прибутку принесе додаткового прибутку). Складова 
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відображає значення показника y  у момент t  із врахуванням протидії 

середовища. Вираз 
max

max )(

у

tyу 
 показує, яка частка максимального рівня 

показника ще не досягнута у момент t  через ті чи інші причини.  

Для адаптації рівняння (3.3) до вимог моделювання у ньому необхідно 

врахувати вплив на показник  інших окрім часових чинників. Для цього у 

праву частину рівняння необхідно додати формалізований вигляд залежності 

показника y  від цих чинників: 
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де x  – вектор чинників, які впливають на значення показника y ;  

 xy  – функція залежності показника y  від системи чинників x . 

 

Найбільш простим варіантом функції  xy  є лінійна регресійна функція 

типу: 

 

  nn xaxaxaaxy  ...22110 , (3.5) 

 

де 0a  – вільний член регресійної функції; 

1a , 2a , ..., na  – коефіцієнти регресії при факторних ознаках 1x , 2x , ..., nx . 

 

Коефіцієнт регресії при факторній ознаці kx  відображає на скільки 

зросте результативний показник у результаті збільшення значення показника 

kx  на одиницю. Слід також відзначити, що доповнення рівняння додатковим 

членом автоматично піднімає верхню межу результативного показника maxу . 

Проте, існування порогового значення не заперечується, оскільки додаткове 

зростання показника y  через збільшення факторних ознак  поступово 

уповільнюється та, в кінці кінців, стає сталим через досягнення факторами їх 

критичного значення. Це спричинено тим, що показники x  також зростають 

за логістичною кривою.  

У теперішніх умовах визначальним чинником, який впливає на 

соціальну та екологічну компоненти розвитку малого підприємництва на 

селі, є економічна складова розвитку. Натомість, дія перших компонент на 

економічну є незначною. З огляду ж на те, що лише останні три роки мале 

підприємництво Житомирщини стало прибутковим, економічна складова 

його розвитку, на нашу думку, залежить, здебільшого, від часового фактора, 
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тобто від прибутку, отриманого у попередні роки. При цьому, визначальну 

роль відіграють реінвестиції отриманого раніше економічного ефекту. Тому, 

на нашу думку, диференційне рівняння економічної, соціальної та 

екологічної складової набуває вигляду рівняння (3.6): 
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де 
dt

tdy )(
 – швидкість зміни показника-індикатора економічної компоненти 

розвитку малого підприємництва y ;  

t

tyz



 ),(
 – швидкість зміни показника-індикатора соціальної компоненти розвитку 

малого підприємництва z ; 

t

tyx



 ),(
 – швидкість зміни показника-індикатора екологічної компоненти розвитку 

малого підприємництва x ; 

maxу , maxz , maxx  – максимальне значення показників-індикаторів економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку малого підприємництва, 

відповідно; 

)(ty , )(tz , )(tx  – значення показників-індикаторів економічної, соціальної та 

екологічної складових розвитку малого підприємництва, відповідно, у 

момент часу t ; 

 ,  ,   – значення середньорічної швидкості зміни показників y , z , x  у 

розрахунку на одиницю цих показників (вимірюється у 
рік

1
); 

1a  – коефіцієнт регресії, який відображає на скільки збільшиться )(tz  при 

зростанні )(ty  на одиницю; 

2a – коефіцієнт регресії, який відображає на скільки збільшиться )(tх  при 

зростанні )(ty  на одиницю; 

t  – момент часу. 

 

У процесі моделювання реальних процесів розвитку малого 

підприємництва на селі в Житомирській області використано такі показники: 
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1) для економічної компоненти – загальний прибуток фермерських 

господарств у Житомирській області;  

2) для соціальної компоненти – середньомісячний розмір заробітної 

плати зайнятих, у фермерських господарствах Житомирської області;  

3) для екологічної компоненти – викиди шкідливих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на одне 

сільськогосподарське підприємство.  

Середньорічний темп зростання зазначених показників визначено на 

основі результатів регресійного аналізу їх динаміки. Встановлено, що 

середньорічна швидкість зміни показника прибутку становить 0,37 млн грн  

( 37,0 ), заробітної плати – 0,15 грн ( 15,0 ) та обсягу викидів шкідливих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення, що використовуються 

одним сільськогосподарським підприємством – 0,33 грн ( 33,0 ). Коефіцієнт 

регресії 0,2491 a  вказує на те, що зростання прибутку фермерських 

господарств на 1 млн грн зумовлює збільшення розміру заробітної плати 

зайнятих в господарстві на 249,0 грн. 

З даних табл. 3.3 видно, що значення коефіцієнта детермінації для 

лінійного рівняння є відносно невисоким. Тому для описання другої частини 

рівняння, яке описує зміну заробітної плати доцільно використати функцію із 

найбільшим коефіцієнтом детермінації, тобто логістичну: 
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Таблиця 3.3 

Результати регресійного аналізу зв’язку між розміром прибутку та 

заробітної плати у фермерських господарствах Житомирської області 

Тип рівняння регресії Значення  Коефіцієнт детермінації 

Лінійне  yz 9,263,509   0,61 

Логарифмічне   yz ln249,0240   0,67 

Експоненціальне yеz 036,09,530  0,64 

Джерело:   власні дослідження.  
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У цілому вихідні дані зведено у табл. 3.4. З огляду на відсутність 

тісного зв’язку між прибутком від діяльності підприємства та обсягом його 

викидів, додаткова частина рівняння (3.6) )(2 tya  у процесі моделювання не 

використовувалася. 

Таблиця 3.4 

Вихідні дані для моделювання розвитку малого підприємництва  

на сільських територіях Житомирської області 

Показник Позначення Значення 

Максимальний рівень прибутку, млн грн ymax 500,0 

Максимальний рівень заробітної плати, грн zmax 5000,0 

Максимальний рівень викидів шкідливих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення на 

1 сільськогосподарське підприємство, т 
maxх  70,0 

Середньорічна швидкість зміни прибутку, млн грн/рік   0,37 

Середньорічна швидкість зміни заробітної плати, грн/рік   0,15 

Середньорічна швидкість зміни обсягу викидів шкідливих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення 

1 сільськогосподарським підприємством, грн/рік 

  0,33 

Коефіцієнт регресії, грн/млн грн 1a  249,0 

Джерело: власні дослідження. 

 

За результатами моделювання встановлено, що своєї граничної межі 

розмір прибутку фермерських господарств досягне через 4 роки (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Результати моделювання економічної компоненти  

розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

Житомирської області 

Джерело: власні дослідження. 
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Такі результати свідчать про те, що вже через 3–4 роки одним із 

основних питань буде пошук шляхів підвищення максимальної межі розміру 

прибутку фермерських господарств регіону. Цю проблему слід вирішувати 

шляхом інноваційного оновлення сільськогосподарського виробництва у 

малих сільськогосподарських та фермерських господарствах. 

Що стосується заробітної плати, то, за умов забезпечення розвитку 

економічної компоненти, свого максимуму (5000 грн) вона досягне через 

2 роки (рис. 3.13). Через 4 роки матиме місце збільшення заробітної плати до 

6,0 тис. грн на місяць, що більше встановленого максимуму на 1,0 тис. грн. 

Заробітна плата працівників фермерських господарств включає заробітну 

плату як найманих працівників, так і членів родини фермерів. Наведене вище 

перевищення зумовлене додатковим ефектом від зростання прибутку 

господарств. 
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Рис. 3.13. Результати моделювання соціальної компоненти  

розвитку малого підприємництва на сільських територіях  

Житомирської області 

Джерело: власні дослідження. 

 

Також встановлено, що обсяг викидів стаціонарними джерелами 

забруднення у розрахунку на одне підприємство протягом наступних 20-и 

років не досягне свого максимуму (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Результати моделювання екологічної компоненти розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях  

Житомирської області 

Джерело: власні дослідження. 

 

Незважаючи на відносно невисокі темпи зростання обсягу викидів, 

негативним є те, що таке зростання взагалі має місце. Тому наразі 

актуальним є забезпечення інноваційного оновлення господарського процесу 

суб’єктів малого підприємництва на селі у Житомирській області, метою 

якого має стати усунення тенденції до збільшення обсягів викидів та 

забезпечення еколого безпечного виробництва.  

Як зазначалося розвиток будь-якого об’єкту (в т. ч. малого бізнесу на 

селі) набуває вигляду змін цього об’єкту, яку у дослідженні пропонується 

відображати як швидкість зміни. З рис. 3.16 видно, що швидкість зростання 

заробітної плати суттєво скорочується протягом перших двох років, тоді як 

уповільнення зміни прибутку є значно меншим. При цьому, чим більші 

темпи нарощення прибутку, тим швидше зростатиме розмір заробітної плати.  

Однією із проблем малого бізнесу на селі в Житомирській області є 

суттєве відставання його економічного рівня розвитку від 

загальноукраїнського. Зокрема протягом 2012–2016 рр. рівень рентабельності 

фермерських господарств Житомирщини був нижче, ніж у середньому по 

Україні (табл. 3.5). 
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Рис. 3.15. Динаміка швидкості змін економічної та соціальної складових 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

Житомирської області 

Джерело: власні дослідження. 

 

Для моделювання процесу досягнення рентабельності господарств 

Житомирської області (як основного індикатора їх економічної розвитку) 

рівня фермерських господарств України пропонується використовувати 

запропоновану вище модель логістичного зростання (форм. 3.3). В якості 

показника, який відображає рівень відставання фермерів регіону від 

загальноукраїнського рівня економічного розвитку, доцільно 

використовувати коефіцієнт наближення, що визначається як різниця між 

одиницею та коефіцієнтом відставання, що наведений у табл. 3.3. 

Максимальне значення коефіцієнта наближення становить 1max у . Виходячи 

із даних табл. 3.3, середньорічна швидкість зміни індикатора рівна 17,0 . 

Початкове значення цього показника складає 0,4 ( 4,06,01  ). 
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Таблиця 3.5 

Порівняльна оцінка рівня економічного розвитку фермерських 

господарств Житомирської області та України 

Показник 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

Рівень рентабельності фермерських господарств 

Житомирської області , % 
11,0 17,6 22,8 12,8 20,5 

Рівень рентабельності фермерських господарств 

України , % 
27,9 19,4 29,6 27,2 22,6 

Коефіцієнт відставання економічної складової 

розвитку фермерських господарств 

Житомирської області від рівня України 

0,6 0,1 0,2 0,5 0,1 

Відносне відхилення рівня економічного 

розвитку фермерських господарств 

Житомирської області від рівня України, % 

-60,57 -9,28 -22,97 -52,86 -9,30 

Джерело:   розраховано за даними форми № 2-ферм державного управління 

статистики у Житомирській області за 2012–2016 рр. та Державного 

Комітету статистики України [35]. 

 

Результати моделювання відображено на рис. 3.16. У разі збереження 

теперішніх умов, фермерські господарства Житомирської області зможуть 

досягти загальноукраїнського рівня економічного розвитку приблизно через 

17 років. Це свідчить про необхідність розробки механізму підвищення рівня 

рентабельності господарської діяльності фермерів регіону та створення умов 

для ефективного малого підприємництва у регіоні. 
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Рис. 3.16. Результати моделювання процесу досягнення  

рентабельності господарств Житомирської області  

рівня фермерських господарств України 

Джерело: власні дослідження. 
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Таким чином, моделювання розвитку малого бізнесу на сільських 

територіях має здійснюватися із врахуванням принципів сталого розвитку. 

При цьому, в якості математичної моделі доцільно використовувати систему 

диференційних рівнянь, які відображають швидкість зміни показників-

індикаторів економічного, соціального та екологічного розвитку. Перевагою 

запропонованої моделі є її універсальність, що проявляється у можливості 

моделювання зміни будь-яких показників. 

Моделювання економічної компоненти розвитку малого 

підприємництва на селі в Житомирській області свідчить, що, за існуючого 

рівня розвитку виробничих сил, зростання прибутку має суттєві обмеження. 

Для нарощування суб’єктами малого підприємництва маси прибутку в 

майбутньому та забезпечення зміцнення його конкурентоспроможності 

необхідно орієнтуватися на інноваційний тип розвитку та реінвестувати 

отримані прибутки в інновації. Важливим напрямом діяльності має стати 

формування економічної політики, сутність якої вбачається в активізації 

інноваційно-інвестиційної складової підприємницької діяльності та 

реінвестуванні отриманих прибутків у інноваційні технології й розробку 

нової продукції. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Розробка практичних рекомендацій щодо формування організаційно-

економічних засад розвитку підприємницьких формувань на сільських 

територіях та удосконалення напрямів програмування їх діяльності 

дозволило сформувати такі висновки:  

1. Визначальною складовою державної політики розвитку 

підприємництва на сільських територіях є формування механізмів 

ефективного інституційного супроводження та імплементації системи 

обслуговування, підтримки та захисту підприємницьких структур. 

Першочерговими напрямами стимулювання розвитку підприємництва є 
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нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності; фінансово-

кредитна та інвестиційна підтримка; ресурсне та інформаційне забезпечення, 

формування інфраструктури тощо. Стратегічними компонентами 

удосконалення організаційно-економічних умов та впровадження 

регуляторної політики є визначення ступеня впливу проектів регуляторних 

актів, оприлюднення зазначених проектів та відстеження їх результативності. 

При цьому вагомого значення набуває питання впровадження спрощених 

механізмів започаткування і виходу з бізнесу та процедур отримання 

дозволів і погоджень за заявочним принципом. 

2. Алгоритм формування економічної політики розвитку 

підприємництва передбачає послідовність дій щодо оцінки результативності 

механізмів економічного зростання підприємницьких формувань за рахунок 

поліпшення нормативно-правового, ресурсного, інвестиційного, фінансово-

кредитного та інфраструктурного забезпечення. З метою досягнення 

стратегічної мети та пріоритетів розвитку підприємництва на сільських 

територіях необхідним є здійснення технологічної модернізації виробництва, 

упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, підвищення 

інвестиційної привабливості, диверсифікація бізнесу, створення сприятливого 

бізнес-середовища для розвитку інноваційного підприємництва. Підкреслено 

необхідність інтелектуального забезпечення з метою активізації 

інноваційного та молодіжного підприємництва. 

3. Зважаючи на результати дослідження особливостей формування 

організаційно-економічних умов розвитку підприємництва на селі, 

встановлено, що перспективним варіантом підвищення ефективності 

адаптації суб’єктів господарювання до змін є створення сільських бізнес-

інкубаторів як центрів інформаційно-консультативної та інноваційної 

підтримки підприємництва. Діяльність бізнес-інкубатора спрямована на 

налагодження зв’язків між підприємницькими структурами, територіальними 

громадами, науково-освітніми закладами і державними установами. 

Ключовою особливістю, яка вирізняє таку структуру від схожих за напрями 
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діяльності організацій, є надання не лише інформаційної підтримки та 

практичної допомоги, але й можливість підвищення психологічної стійкості 

підприємців. Доведено доцільність його формування на базі науково-освітніх 

установ, що сприятиме поширенню ідей щодо реалізації підприємницьких 

ініціатив серед студентів та випускників навчального закладу. Для 

підприємницьких формувань, за рахунок використання науково-технічного і 

виробничого потенціалів науково-дослідних установ, їх наукових кадрів і 

матеріальної бази, стане можливим упровадження науково-інноваційних 

методик і технологій у господарську діяльність, підвищення 

конкурентоспроможності, зниження виробничих, логістичних і 

трансакційних витрат, посилення соціальної відповідальності. 

4. Доведено необхідність формування ефективної політики підтримки 

підприємництва, основою якої є системний підхід, а інструментами реалізації 

– відповідні програми. Розробка спеціальних програм передбачає такі заходи: 

розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; адаптація 

державної політики підтримки до реалій розвитку села; професійна 

підготовка персоналу; розвиток соціальної інфраструктури, активізації 

інноваційної діяльності, поширення несільськогосподарських видів 

діяльності на селі (ремісництво, «зелений» та агротуризм, придорожній 

сервіс). 

5. Обґрунтовано напрями подальшого розвитку, регулювання та 

підтримки підприємництва на селі, які визначають зміну структури суб’єктів 

господарювання та сприяють формуванню організаційно-економічних умов 

та дають змогу досягти значного економічного зростання. Результатами 

програмування розвитку підприємницької діяльності у сільській місцевості 

можуть бути: 1) активна участь і підвищення відповідальності органів 

місцевого самоврядування у розробці та реалізації територіальних програм 

розвитку підприємництва; 2) скорочення адміністративних бар’єрів у 

розвитку сфери підприємництва на місцевому рівні; 3) збільшення частки 

підприємців в кредитних портфелях комерційних банків; 4) розширення 
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доступу суб’єктів сфери підприємництва до нових видів діяльності, нових 

ринків; 5) залучення в сферу малого бізнесу ресурсів молодіжного 

підприємництва та підвищення соціальної відповідальності бізнесу. 

6. У контексті досягнення стратегічної мети та завдань становлення і 

функціонування суб’єктів підприємництва у сільській місцевості 

запропоновано розвиток альтернативних видів діяльності та формування 

концепції підтримки ремісництва. Створення регіонального центру 

ремісництва покликане виконувати функцію пов’язану з розвитком 

експедиційної діяльності та дослідження регіональних особливостей 

традиційного розвитку ремесел. Актуалізація даної проблематики 

підтверджується тим, що розробка та реалізація концепції неперервної 

професійної освіти у зазначеній сфері передбачає підготовку та 

перепідготовку населення через систему органів зайнятості та базові освітні 

установи; організацію спеціальних курсів, семінарів, конференцій, наукових 

дискусій. Перспективами розвитку ремісництва визначено впровадження 

заходів щодо залучення суб’єктів підприємництва у зовнішньоекономічну 

діяльність та міжрегіональне співробітництво, що, в свою чергу, сприятиме 

збереженню традицій і культури, формуванню позитивного іміджу 

ремісничої справи; насичення ринку послугами та товарами ремісничого 

виробництва; зниженню рівня безробіття за допомогою зайнятості населення 

альтернативною діяльністю. 

7. Розвиток підприємництва на сільських територіях, насамперед 

малого та середнього, має відповідати принципам сталості та розглядатися з 

урахуванням його економічної, соціальної та екологічної компонент. З метою 

визначення напрямів впровадження організаційно-економічних змін 

розроблено економіко-математичну модель розвитку підприємництва (на 

прикладі фермерських господарств) на сільських територіях із окресленням 

впливу зазначених компонент. У процесі моделювання використано такі 

показники: для економічної компоненти – загальний прибуток фермерських 

господарств у Житомирській області; для соціальної компоненти – 
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середньомісячний розмір заробітної плати зайнятих у фермерських 

господарствах; для екологічної компоненти – викиди шкідливих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на одне підприємство. 

Середньорічний темп зростання показників визначено за результатами 

регресійного аналізу їх динаміки. Середньорічна швидкість зміни прибутку 

становить 0,37 млн грн, заробітної плати – 0,15 грн та обсягу викидів 

шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення, що 

використовуються одним підприємством – 0,33 грн. Коефіцієнт регресії 

0,2491 a  свідчить, що зростання прибутку фермерських господарств на 

1 млн грн зумовлює збільшення розміру заробітної плати зайнятих в 

господарстві на 249,0 грн. Результати моделювання вказують на те, що, за 

існуючого рівня виробничих сил, зростання прибутку має суттєві обмеження.  

 

 

Результати дослідження, представлені у Розділ 3, опубліковано у 

працях автора : [54; 171; 182–185; 189; 194; 231].  

 

В Розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі спистку літератури:  [58; 127; 152; 154; 157]. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й наведено нове 

вирішення науково-практичного завдання щодо формування організаційно-

економічних засад розвитку підприємництва на сільських територіях. Це 

дозволило отримати наукові висновки, що відображають рівень виконання 

завдань та характеризуються науковою новизною: 

1. Сучасні кількісні та якісні інституційні зміни зумовили виникнення 

принципово нових підходів до формування та реалізації підприємницького 

потенціалу на сільських територіях. Підприємництво як складне соціально-

економічне явище, або діяльність, слід розглядати з позиції реалізації 

основних засад багатофункціональності сільської економіки, що враховує не 

лише сукупність організаційно-економічних детермінант забезпечення 

зрівноваженого зростання сільських територій, а й передбачає можливість 

капіталізації бізнес-ідей підприємців з метою досягнення ними комерційного 

успіху. Розвиток підприємницької діяльності на сільських територіях 

супроводжується посиленням економічної (зміна структури сільської 

економіки, свобода економічного вибору, диверсифікація бізнесу, 

розширення принад сільських територій тощо) та соціальної (стримування 

міграційних процесів, розвиток соціального капіталу, реалізація потенціалу 

підприємця тощо) спрямованостей. 

2. Теоретичне узагальнення тенденцій становлення і розвитку 

підприємництва на сільських територіях на тлі загальноекономічної 

трансформації дозволяє стверджувати, що формування організаційно-

економічного механізму його активізації слід здійснювати на засадах 

системності. Це дозволить прогнозувати ефективність взаємозв’язків 

підприємницьких структур із зовнішнім бізнес-оточенням і, на цій основі, 

розробляти моделі їх стратегічного зростання. Такий підхід враховує 

необхідність мотивації підприємців до інноваційного, економічно 

ефективного, соціально і екологічно відповідального господарювання; 
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підтримки процесів самоорганізації, саморегулювання та самоконтролю. 

Особливу роль, при цьому, відведено узгодженій взаємодії підприємницьких 

формувань з державними органами влади та сільською громадою, механізм 

співпраці яких передбачає максимально ефективне і раціональне 

використання ресурсів окремої території. 

3. Результати аналізу фінансово-економічного стану середнього та 

малого бізнесу на сільських територіях Житомирської області свідчать про 

нарощування обсягів чистого доходу підприємницьких формувань протягом 

2010–2016 рр. на 76,5 %, проте отримання прибутку відмічено лише 

протягом останніх двох років. Оцінка рівня підприємницької активності 

вказує на зростання кількості суб’єктів підприємництва на 9,3 %. Поряд із 

кількісними змінами мають місце і якісні, пов’язані зі збільшенням у 

загальній структурі частки фізичних осіб – підприємців у 2016 р. до 88,7 %. 

За результатами соціологічного дослідження встановлено, що при визначені 

сфер економічної діяльності, у яких сільські жителі хотіли б відкрити власну 

справу, 24,4 % надають перевагу діяльності у сільськогосподарській галузі, 

20,7 % – у сфері торгівлі, 14,3 % – послуги, ресторанне господарство – 5,7 %. 

Найвагомішими проблемами, що стримують ініціативу мешканців сільських 

територіальних громад щодо започаткування власної справи, є: на 

загальнодержавному рівні – недостатня фінансова державна підтримка, 

неврегульованість механізмів кредитування підприємств та висока вартість 

кредитних ресурсів, недосконалість інституційного та інфраструктурного 

забезпечення; на локальному – низький рівень фінансування місцевих 

програм підтримки і розвитку підприємницьких формувань, високий ризик та 

невпевненість у власних підприємницьких здібностях, проблеми, пов’язані із 

віком та станом здоров’я потенційних підприємців, неналежний 

інформаційний супровід започаткування та ведення бізнесу. 

4. Швидке досягнення поставлених цілей в економічній політиці 

розвитку підприємництва можливе за умови її імплементації за розробленим 

алгоритмом, який, ґрунтуючись на принципах стратегічної орієнтованості, 
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адаптивності та соціальної відповідальності бізнесу, передбачає оцінку 

результативності впровадження механізмів економічного зростання 

підприємницьких формувань на тлі поліпшення нормативно-правового, 

ресурсного, інвестиційного, фінансово-кредитного та інфраструктурного 

забезпечення. Непересічна роль при цьому належить державі. Виявлена 

кореляційно-регресійна залежність свідчить, що 1 грн державних асигнувань 

забезпечує збільшення прибутку підприємницьких формувань на 4,4 грн.  

5. Програмування розвитку суб’єктів підприємництва враховує 

визначення стратегічних напрямів діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо розвитку малого та середнього бізнесу на сільських 

територіях через усунення адміністративних бар’єрів та впровадження 

програм підтримки й можливості участі підприємців у соціально-

економічному розвитку територіальних громад. Узагальнений формат 

передбачених дій систематизовано за інтеграційним, інфраструктурним, 

економічним, соціальним, освітнім, галузевим, екологічним, юридичним 

векторами. Спеціальні програми розвитку підприємницької діяльності 

повинні передбачати такі заходи: розвиток сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації; адаптація державної політики підтримки до реалій 

розвитку села; професійна підготовка персоналу; розвиток соціальної 

інфраструктури та інноваційної діяльності; поширення 

несільськогосподарських видів бізнесу (ремісництво, «зелений» та 

агротуризм, придорожній сервіс тощо). Результатами програмування 

визначено: активну участь і посилення відповідальності органів місцевого 

самоврядування у розробці та реалізації територіальних програм; скорочення 

адміністративних бар’єрів на локальному рівні; розширення доступу 

підприємств до нових видів діяльності та ринків; залучення в сферу малого 

бізнесу ресурсів молодіжного підприємництва. 

6. Формування сприятливого бізнес-середовища, що включає 

інституційну, інформаційну та науково-освітню складові інфраструктурної 

підтримки, сприятиме адаптації суб’єктів підприємництва до організаційно-
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економічних та інституційних зрушень. Налагодження дієвих зв’язків між 

підприємницькими структурами, територіальними громадами, науково-

освітніми закладами і державними установами уможливлюється на базі 

бізнес-інкубатора, створення якого забезпечить генерування та 

комерціалізацію підприємницьких ідей для їх втілення на сільських 

територіях, підтримку підприємницьких ініціатив серед сільських жителів у 

контексті надання їм відповідної інформації юридичного, організаційного, 

техніко-економічного, маркетингового, психологічного та іншого змісту. 

Така співпраця дозволить підприємствам пришвидшити впровадження 

науково-інноваційних методик та технологій у господарську діяльність, 

підвищити конкурентоспроможність, знизити виробничі, логістичні та 

трансакційні витрати, посилити соціальну відповідальність бізнесу, 

пристосуватися до інституційних змін.  

7. Формування сучасної системи інтелектуального забезпечення 

підприємництва, поряд із традиційними напрями його активізації – 

технологічною модернізацією виробництва, диверсифікацією бізнесу, 

впровадженням ресурсозберігаючих технологій, забезпеченням екологічної 

безпеки та природоохоронної діяльності, підвищенням інвестиційної 

привабливості – сприятиме посиленню взаємодії суб’єктів господарювання 

та державних інститутів у напрямі поширення на сільських територіях 

молодіжного підприємництва та комерціалізації інноваційних продуктів.  

8. Стратегічне передбачення розвитку підприємництва на сільських 

територіях можливо за принципами сталості. Економіко-математична модель 

розвитку малого та середнього бізнесу, з урахуванням дії економічної, 

соціальної та екологічної компонент, ґрунтується на визначенні векторів 

упровадження організаційно-економічних змін. Методична платформа 

побудови моделі передбачає оцінку темпу зміни таких показників, як 

загальний прибуток фермерських господарств, середньомісячний розмір 

заробітної плати зайнятих у фермерських господарствах, обсягів викидів 

шкідливих речовин джерелами забруднення у розрахунку на одне 
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підприємство. Моделювання економічної компоненти свідчить, що, за 

існуючого рівня розвитку виробничих сил фермерських господарств, 

зростання прибутку має суттєві обмеження. Для його нарощування слід 

орієнтуватися на інноваційно-інвестиційний тип розвитку. 
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Додаток А 

 

 

 

 

№_____ 

АНКЕТА 

мешканця сільської територіальної громади 

 

Шановний добродію! 

З метою вивчення Вашої думки щодо перспектив розвитку 
територіальної громади пропонуємо заповнити дану анкету, яка 
допоможе у розробці відповідних пропозицій. Свої прізвище, адресу і 
місце роботи вказувати не потрібно. 

 

1. Ваша стать:  чол.  жін. 

2. Ваш вік, років: 

 до 35 

 35-55 

 понад 55 
 

3. Ваша освіта: 

 вища 

 незакінчена вища 

 середня спеціальна 

 середня 

 інша (вказати) ________________________________________  
 

4. Ваш соціальний статус: 

 працюю в сільськогосподарському підприємстві 

 працюю в особистому селянському господарстві  

 працюю в лісовому господарстві 

 працюю в соціальній сфері 

 працюю за межами своєї територіальної громади 

 пенсіонер 

 безробітний (а) 

 навчаюся в школі, ПТУ, вищому навчальному закладі 

 інше (вказати) __________________________________________  
 

5. Які джерела доходів Вашої родини (пронумеруйте за важливістю)? 

 заробітна плата 

 дохід від особистого селянського господарства 

 пенсія 

 державна допомога (по безробіттю, догляду за дитиною, інвалідністю тощо) 

 самозайнятість (збирання ягід, грибів, лікарських трав та ін.) 

 підприємницька діяльність 

 інші (вказати) ______________________________________________  
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6. Що Ви найбільш цінуєте у життєдіяльності Вашої сільської громади? 

(тут і далі відмітити не більше трьох позицій) 

 наше село - перспективне місце проживання  

 відсутність соціальних конфліктів 

 допомога з боку сільськогосподарського підприємства  

 допомога з боку органів місцевого самоврядування 

 демократичність і прозорість в роботі органів місцевого самоврядування 

 можливість працевлаштування на території громади 

 транспортне сполучення і якість доріг 

 наявність лідерів 

 інше (вказати) _____________________________________________  

 

7. Які проблеми Вашої громади Ви вважаєте найгострішими? 

 працевлаштування 

 рівень доходів 

 неможливість передати в оренду земельний пай 

 житлове питання 

 поширення пияцтва, наркоманії, крадіжок тощо 

 екологічна ситуація 

 газифікація 

 стан і доступність закладів охорони здоров'я, освіти і культури 

 відсутність належного побутового обслуговування 

 інше (вказати) ________________________________________  

 

8. Які найважливіші проблеми, з Вашої точки зору, заважають економічному розвитку у 

Вашому регіоні? (визначте, будь ласка, не більше п’яти (!) варіантів) 

 надмірне втручання держави у регулювання економічних взаємовідносин 

 недостатні повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 

регулювання економіки 

 недостатні розміри державного/місцевого бюджетів  

 високі ставки податків та обов'язкових соціальних платежів 

 недотримання або неналежне виконання національного законодавства органами державної 

влади та місцевого самоврядування 

 низька законослухняність громадян та бізнесу 

 висока корупція в органах державної влади та місцевого самоврядування 

 небажання громадян та бізнесу сплачувати податки та обов’язкові платежі 

 обтяжливий та надмірний контроль за економічними суб’єктами з боку органів державної 

влади і місцевого самоврядування 

 надмірна лібералізація економічних відносин 

 слабкий захист прав власності державою 

 недостатній обсяг інвестицій 

 недостатній доступ бізнесу до кредитів від банків і інших фінансових компаній 

 політика інших держав 

 

9. Чи задоволені Ви рівнем роботи закладів сфери послуг (лазня, хімчистка, ремонт 

побутових приладів та ін.) у Вашому населеному пункті? 

 незадоволені  

 не зовсім задоволені  

 важко відповісти  

 таких закладів у населеному пункті немає. 
 

10. Що, на Вашу думку, сприятиме економічному розвитку Вашої громади? 

 відродження високотоварного сільськогосподарського виробництва 

 розвиток підприємництва 
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 розвиток промислового виробництва  

 формування мережі збуту сільськогосподарської продукції 

 інше (вказати) _________________________________________  
 

11. Що, на Вашу думку, сприятиме соціальному розвитку Вашої громади? 

 створення робочих місць 

 забезпечення справедливої винагороди за селянську працю 

 будівництво житла 

 розширення мережі побутових послуг 

 ремонт і реконструкція доріг та сільських вулиць  

 завершення газифікації 

 реконструкція та будівництва спортивних споруд 

 організація культурного дозвілля 

 інші (вказати) __________________________________________  
 

12. Що, на Вашу думку, сприятиме екологічній безпеці Вашої громади? 

 збереження родючості ґрунтів  

 протирадіаційні заходи 

 збереження і примноження лісового фонду 

 забезпечення якісною питною водою 

 розвиток альтернативних джерел енергії 

 вирішення проблеми твердих побутових відходів 

 інші (вказати) ____________________________________________  
 

13. Чи хотіли б Ви стати підприємцем ? 

 так 

 ні 

 

14. Чи вважаєте Ви себе здатним до підприємницької діяльності? 

 так 

 ні 
 

15. В яких сферах економічної діяльності Ви б хотіли відкрити власну справу? 

 сфера послуг 

 громадське харчування (ресторанне господарство) 

 сільське господарство 

 торгівля 

 будівництво 

 транспорт і зв’язок 

 промисловість 

 операції з нерухомістю 

 фінансова діяльність 

 інше (вказати) ___________________________________________  
 

16. Які чинники заважають реалізації Ваших планів займатися підприємницькою 

діяльністю? 

 стан здоров’я 

 вік 

 невпевненість у власних підприємницьких здібностях  

 висока ризикованість  

 недосконале оподаткування 

 висока вартість кредитів 

 відсутність інформації про можливості започаткування та особливості ведення  

бізнесу в певній сфері 
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 перешкоди з боку органів місцевого самоврядування. 

 інше (вказати) ___________________________________________  
 

17. Які чинники, на Вашу думку, сприятимуть організації підприємницької діяльності? 

 пільгове кредитування організації власної справи,  

 безплатне навчання майбутньої справи, 

 консультаційне та інформаційне забезпечення підприємців з економічних,  

технологічних, правових питань після організації власної справи,  

 проведення заходів для виявлення здатних до підприємницької діяльності,  

 пільгове оподаткування 

 інше (вказати) ___________________________________________  
 

 

18. Які Ви маєте джерела одержання інформації про можливості започаткування та 

особливості ведення власної справи: 

 радіо 

 телебачення 

 газетні, журнальні публікації 

 курси підвищення кваліфікації 

 загальні збори та сходи селян 

 брошури та інформаційні листки 

 дорадча служба 

 інше (вказати) ___________________________________________  

 

19. Яку інформацію щодо ведення сільськогосподарського виробництва Ви б хотіли 

отримувати ? 

 про існуючі можливості збуту продукції 

 про потенційні можливості збуту продукції 

 консультації з агрономії  

 консультації з тваринництва 

 про джерела та умови отримання позик і кредитів 

 консультації з економічних питань та оподаткування 

 інше (вказати) ___________________________________________  

 

20. У який спосіб Ви б хотіли отримувати необхідну консультаційну допомогу? 

 індивідуальні консультації в офісі дорадчої служби 

 індивідуальні консультації безпосередньо в господарстві  

 консультування по телефону 

 отримувати інформаційні матеріали дорадчої служби 

 спеціальні навчальні заходи дорадчої служби (тренінги, семінари, круглі столи тощо) 

 інше (вказати) ___________________________________________  

 

21. На яку допомогу Ви очікуєте від органів влади в питанні підтримки Вашої діяльності? 

 вказати ______________________________________________________________________ 

 

22. Дайте оцінку впливу місцевих органів виконавчої влади на підприємницьку діяльність у вашому 

регіоні?  

 позитивна      

 нейтральна    

 негативна    

 інша (вкажіть)_____________________________________________________________ 

 

23. Визначте, будь ласка, Вашу оцінку перспектив економіки Вашого населеного пункту на 

найближчі два роки? (визначте, будь ласка, один варіант відповіді) 
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 значний ріст 

 певний ріст 

 залишиться на існуючому рівні 

 певний спад 

 значний спад 

 відмова відповіді 

 

24. Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо впливу державної політики на центральному 

рівні на економіку Вашого населеного пункту? (визначте, будь ласка, один варіант відповіді) 

 позитивна 

 нейтральна  

 негативна  

 відмова відповіді 

 

 

 

25. Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо впливу місцевих органів влади на економіку 

регіону? (визначте, будь ласка, один варіант відповіді) 

 позитивна 

 нейтральна 

 негативна 

 відмова відповіді 

 

Дякуємо за співпрацю і бажаємо успіхів! 
 

 

Підпис особи, що проводила інтерв'ю  __________________ 
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Додаток Б 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 

 

1.1. В іноземних наукових періодичних виданнях та наукових виданнях 

України, віднесених до міжнародних наукометричних баз: 

1. Судак Г. Организационно-экономический механизм развития 

сельского предпринимательства. Management Theory and Studies for Rural 

Business and Infrastructure Development. 2013. Vol. 35. No. 3. Р. 432–440. 

(0,51 д. а.). 

2. Skydan O., Sudak G. Development of enterpreneurship in rural areas: 

strategic milestones. Іnternational scientific journal «Рrogress». 2018. № 7–8. 

Р. 33–36. (0,3 д. а.). (Внесок автора: обґрунтовано стратегічні імперативи 

розвитку підприємництва на сільських територіях; 0,15 д. а.). 

3. Судак Г. В. Аналітична оцінка підприємницької активності в 

сільській місцевості Житомирської області. Экономика и финансы. 2017. № 

11. С. 157–165. (0,47 д. а.). 

4. Судак Г. В. Моделювання розвитку малого підприємництва на селі. 

Ефективна економіка. 2014. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com. 

ua/?op=1&z=3239. (дата звернення: 10.11.2017). (0,56 д. а.). 

5. Судак Г. В. Регіональна політика розвитку сільського 

підприємництва. Агросвіт. 2014. № 16. С. 86–92. (0,48 д. а.). 

 

1.2. У наукових фахових виданнях України׃ 

6. Жерибор Л. Л., Судак Г. В. Програмування соціально-економічного 

розвитку сільських територій. Вісник ЖНАЕУ. Сер. Економічні науки. 2011. 

№ 2 (29), т. 2. С. 33–41. (0,47 д. а.). (Внесок автора: визначено проблеми 

сільського розвитку на прикладі сільських територій Житомирщини; 

0,23 д. а.). 

7. Судак Г. В. Моніторинг підприємницького середовища в сільській 

місцевості Житомирської області. Вісник ЖНАЕУ. Сер. Економічні науки. 

2012. № 2 (32), т.2. С. 161–174 (0,69 д. а.). 

8. Судак Г. В., Скидан О. В., Швець Т. В. Підприємництво в Україні: 

проблеми та перспективи розвитку. Вісник ЖНАЕУ. Сер. Економічні науки. 

2017. № 2 (61), т. 1. С.84–90. (0,48 д. а.). (Особистий внесок автора: 

досліджено тенденції та сформульовано концептуальні підходи до 

формування системи підтримки підприємницької діяльності в Україні; 

0,25 д. а.). 
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2. Наукові праці, які засвідчують апробацію  

матеріалів дисертації: 

9. Судак Г. В. Формування організаційно-економічних умов розвитку 

підприємництва в сільській місцевості. Формування стратегії розвитку 

аграрного сектора регіону: матер. сьомої міжфак. наук.-практ. конф. 

молодих вчених : у 2 т. (Житомир, 20 трав. 2011 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 

2011. Т. 1. С. 157–159. (0,17 д. а.). 

10. Судак Г. В., Жерибор Л. Л. Ідентифікація пріоритетів соціально-

економічного розвитку сільських територій. Формування стратегії розвитку 

аграрного сектора регіону: матер. восьмої міжфак. наук.-практ. конф. 

молодих вчених, 26 квіт. 2012 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2012. С. 16–18. (0,22 д. 

а.). (Особистий внесок автора: обґрунтовано напрями розвитку 

підприємницьких структур на сільських територіях; 0,11 д. а.). 

11. Судак Г. В. Перспективи розвитку малого підприємництва. 

Стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможності 

аграрного сектора : матер. ІІІ конф. молодих вчених-економістів (Житомир, 

21 листоп. 2012 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 201–203. (0,16 д. а.). 

12. Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського 

підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 4–6  квіт. 2013 р.). Житомир: 

ЖНАЕУ, 2013. С.87–91. (0,18 д. а.). (Особистий внесок автора: 

обґрунтовано переваги кооперативної форми агробізнесу на сільських 

територіях; 0,09 д.а.). 

13. Судак Г. В. Сутність та функції сільського підприємництва. 

Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика 

ефективного розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 

29 лист. 2017 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 45–47. (0,15 д. а.). 

14. Судак Г. В. Можливості активізації підприємництва в сільській 

місцевості: реалії сьогодення. Наукові підходи до модернізації економіки  

та системи управління : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 груд. 

2017 р.). Київ. 2017. С. 52–55. (0,2 д. а.). 

15. Судак Г. В. Бізнес-інкубатор як інноваційний інструмент 

стимулювання розвитку підприємництва  в сільській місцевості. Innovative 

potential of socio-economic system: the challenges of the global world : 

Proceedings of the International Scientific Conference. (Lisbon, Portugal, 

December 22 th 2017). 2017. P. 83–86. (0,18 д. а.). 

16. Судак Г. В. Європейський досвід розвитку підприємницької 

діяльності у сільській місцевості: уроки для України. Економічний розвиток 

держави, регіонів та підприємництва: оцінки та прогнози : матер. доп. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 8 груд. 2017 р.). 2017. С. 49–51. 

(0,14 д. а.). 

17. Судак Г. В. Місце та роль держави в управлінні розвитком 

сільського підприємництва в умовах децентралізації. Становлення механізму 

публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет 
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державної політики децентралізації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Житомир, 28 лист. 2017 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 108–111. (0,18 д. а.). 

18. Судак Г. В. Розвиток малого і середнього підприємництва у 

Житомирській області. Органічне виробництво і продовольча безпека : матер. 

VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 24–25 трав. 2018 р.). Житомир: 

ЖНАЕУ, 2018. С. 567–569. (0,19 д. а.). 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

п/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1 

Міжфакультетська 

науково-практична 

конференція 

Формування стратегії 

розвитку аграрного 

сектора регіону 

Житомир,  

ЖНАЕУ 

20 травня 

2011 р. 

очна  

2 

Міжфакультетська 

науково-практична 

конференція 

Формування стратегії 

розвитку аграрного 

сектора регіону 

Житомир,  

ЖНАЕУ 

26 квітня 

2012 р. 

очна  

3 

Регіональна  

науково-практична 

конференція 

Стратегічні напрями і 

пріоритети формування 

конкурентоспроможності 

аграрного сектора 

Житомир,  

ЖНАЕУ 

21 листопада 

2012 р. 

очна 

4 

Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

Кооперативні читання: 

2013 рік 

Житомир,  

4–6 квітня  

2013 р. 

очна  

5 

Міжнародна  

науково-практична 

конференція 

Менеджмент в 

аграрному секторі 

економіки: теорія та 

практика ефективного 

розвитку 

Житомир,  

ЖНАЕУ 

29 листопада 

2017 р. 

очна 

6 

Міжнародна  

науково-практична 

конференція 

Наукові підходи до 

модернізації економіки  

та системи управління 

Київ,  

15–16 грудня 

2017 р. 

очна 

7 

Міжнародна  

науково-практична 

конференція 

Innovative potential of 

socio-economic system: 

the challenges of the 

global world 

Лісабон, 

Португалія 

 22 грудня 

2017 р. 

заочна 

8 

Міжнародна  

науково-практична 

конференція 

Економічний розвиток 

держави, регіонів та 

підприємництва: оцінки 

та прогнози 

Запоріжжя,  

8 грудня  

2017 р. 

заочна 

9 

Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

Становлення механізму 

публічного управління 

розвитком сільських 

територій як пріоритет 

державної політики 

децентралізації 

Житомир,  

ЖНАЕУ 

28 листопада 

2017 р. 

очна 

10 
Міжнародна науково-

практична конференція 

«Органічне виробництво 

і продовольча безпека» 

Житомир,  

24–25 травня 

2018 р. 

очна  
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