
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

 

 

               СУДАК ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ  

 

 

 

 

 

УДК 338.43:330.3 
 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 

 
 

 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

 

 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир – 2019



Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано у Житомирському національному агроекологічному 

університеті Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор 

Скидан Олег Васильович, 

Житомирський національний 

агроекологічний університет,  

ректор 

 

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, 

академік НААН 

Малік Микола Йосипович, 

Національний науковий центр  

«Інститут аграрної економіки» НААН України,  

головний науковий співробітник  

відділу підприємництва, кооперації  

та агропромислової інтеграції 

 

кандидат економічних наук, доцент 

Коробка Світлана Василівна, 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені С. З. Ґжицького, 

доцент кафедри менеджменту  
 

 

Захист відбудеться 22 лютого 2019 р. о 15 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 у Житомирському національному 

агроекологічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 55. 
 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського 

національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки 

України за адресою: 10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7. 

 

 
 

Автореферат розісланий 18 січня 2019 р. 

 
 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради, 

кандидат економічних наук, доцент                                       Л. В. Тарасович 

 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 ін. 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,  

О. Буднік, Н. Валінкевич, В. Вітвіцького, Ю. Губені, Л. Забуранної, 

В. Збарського, В. Зіновчука, Т. Зінчук, М. Ільчука, С. Коробки, М. Костриці, 

В. Липчука, Ю. Лупенка, М. Маліка, О. Матусової, І. Прокопи, П. Саблука, 

О. Скидана, В. Ткачука, Т. Усюк, О. Шпикуляка, 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. 
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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 

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 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; 
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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 

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, неналежний інформаційний 

супровід започаткування та ведення бізнесу проблеми, пов’язані із віком 

та станом здоров’я потенційних підприємців; 

 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 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 
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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 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 області (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» 
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(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 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. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретичні основи розвитку підприємництва на 

сільських територіях» – 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 теоретичного 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.  

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 
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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. 

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. Обґрунтовано, що послаблення аграрної 

складової, поширення нових форм господарювання і створення умов для 

розвитку альтернативних видів діяльності на сільських територіях сприяли 

підвищенню якості життя сільського населення.  

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 інституційного 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. 

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, медицина, культура). 

Як свідчить узагальнення зарубіжного досвіду, становлення і розвиток 

підприємництва в країнах-членах ЄС має низку економічних та соціальних 

переваг, порівняно з усталеними засадами функціонування підприємницьких 

формувань в Україні. Зокрема, більшість розвинених країн мають окремі 

програми розвитку підприємництва на селі.   
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У другому розділі «Діагностика організаційно-економічних засад 

розвитку підприємництва на сільських територіях» – 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 відбулося 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 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 (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Оцінка підприємницького середовища на сільських територіях 

Житомирської області (за результатами соціологічного дослідження) 

Варіант відповіді 

Усі 

респонденти 

У т. ч. за віковими групами, років 

до 35 35–55 понад 55 

К-ть 

відпо-

відей 

 % 

К-ть 

відпо-

відей 

 % 

К-сть 

відпо-

відей 

 % 

К-сть 

відпо-

відей 

 % 

Оцінка респондентами готовності до створення підприємницьких формувань 

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 

Альтернативні сфери започаткування підприємницької діяльності 

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 

Основні перешкоди розвитку підприємницької діяльності 

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 

підприємницьких 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 особливості 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 

Основні чинники, що сприяють організації підприємницької діяльності 

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 потенційних 

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 
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Результати 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 третьому розділі «Удосконалення організаційно-економічних засад 

розвитку підприємництва на сільських територіях» – розроблено алгоритм 

формування та імплементації економічної політики розвитку підприємництва 

на сільських територіях; обґрунтовано науково-методичний підхід до 

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. 
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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 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 (рис.1). 
 

 

 

Рис. 1. Вплив бізнес-інкубатора на розвиток сільських територій 

Інституційне середовище                                            Територіальні громади 
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Обґрунтовано  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) (табл. 2). 

Таблиця 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 ЗЕД Диверсифікація сільської економіки 

Соціальний 

Активізація ролі місцевих територіальних 

громад 

Підвищення соціальної відповідальності 

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 адміністративних 

бар’єрів 

Приведення нормативно-правових актів у відповідності 

до принципів регуляторної політики 

Зниження регуляторного 

впливу 

Захист прав і майна підприємців 

Захист прав інтелектуальної власності 

 

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: 
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де 
dt

tdy )(
 – швидкість зміни показника-індикатора економічної компоненти розвитку 

підприємництва y ; 
t

tyz



 ),(
 – швидкість зміни показника-індикатора соціальної компоненти 

розвитку підприємництва z ;
t

tyx



 ),(
 – швидкість зміни показника-індикатора екологічної 

компоненти розвитку підприємництва x ; maxу , maxz , maxx  – максимальне значення показників-

індикаторів економічної, соціальної та екологічної складових розвитку підприємництва, 
відповідно; )(ty , )(tz , )(tx  – значення показників-індикаторів економічної, соціальної та 

екологічної складових розвитку 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 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 ( 37,0 ), заробітної плати – 0,15 грн ( 15,0 ) 

та обсягу викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення, 

що використовуються одним підприємством – 0,33 грн ( 33,0 ). 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, адже за  

збереження існуючих умов підприємницькі формування зможуть досягти 

загальноукраїнського рівня економічного розвитку лише через 17 років. 

Використання розробленої моделі суб’єктами підприємництва дозволить 

визначити резерви досягнення загальнодержавного рівня економічного 

зростання та обрати напрями регулювання проблемних складових.  
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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; 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 
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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, 

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-

економічних та інституційних зрушень. Налагодження дієвих зв’язків між 

підприємницькими структурами, територіальними громадами, науково-

освітніми закладами і державними установами уможливлюється на базі бізнес-
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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 продуктів 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 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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АНОТАЦІЯ 

 

Судак Г. В. Організаційно-економічні засади розвитку 

підприємництва на сільських територіях. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Житомирський національний агроекологічний 

університет Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2019. 

Досліджено теоретико-методичні положення і розроблено практичні 

рекомендації щодо формування організаційно-економічних засад розвитку 

підприємництва на сільських територіях. Узагальнено тенденції формування 

організаційно-економічних засад розвитку підприємництва в умовах 

загальноекономічної трансформації. Здійснено моніторинг підприємницького 

середовища та оцінено рівень підприємницької активності. Розроблено 

алгоритм формування та імплементації економічної політики розвитку 

підприємництва на сільських територіях, обґрунтовано науково-методичний 

підхід до його програмування. Удосконалено механізми забезпечення 

інфраструктурної підтримки розвитку підприємницької діяльності із 

обґрунтуванням необхідності та інструментарію створення бізнес-інкубаторів. 

Розроблено модель розвитку підприємництва на сільських територіях з 

урахуванням впливу ключових соціально-економічних детермінант. 

Ключові слова: підприємництво, організаційно-економічні засади, 

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

Судак Г. В. Организационно-экономические основы развития 

предпринимательства на сельских территориях. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Житомирский национальный 

агроэкологический университет Министерства образования и науки Украины, 

Житомир, 2019. 

Исследованы теоретико-методические положения и разработаны 

практические рекомендации по совершенствованию организационно-

экономических основ развития предпринимательства на сельских территориях. 

Систематизированы тенденции формирования организационно-экономических 

основ развития предпринимательства в условиях общеэкономической 

трансформации. Осуществлен мониторинг предпринимательской среды и оценен 

уровень предпринимательской активности. Разработан алгоритм формирования 

и имплементации экономической политики развития предпринимательства на 

сельских территориях, обоснован научно-методический подход к его 

программированию. Усовершенствован механизмы обеспечения 

инфраструктурной поддержки развития предпринимательской деятельности с 

обоснованием необходимости и инструментария создания бизнес-инкубаторов. 

Разработана модель развития предпринимательства на сельских территориях с 

учетом влияния ключевых социально-экономических детерминант. 

Ключевые слова: предпринимательство, организационно-экономические 

основы, сельские территории, предпринимательские формирования, механизм, 

бизнес-инкубатор. 
 

SUMMARY 
 

Sudak G. V. Organizational and Economic Framework for the 

Development of Entrepreneurship in Rural Areas. – Manuscript. 
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. 

Theoretical and methodological ideas are investigated; practical 

recommendations for improving the organizational and economic framework for the 

development of entrepreneurship in rural areas are developed. The novelty of the 

research is the substantiation of the conceptual provisions on the formation of 

organizational and economic framework for the development of entrepreneurship in 

rural areas. These provisions are based on the economic and mathematical modeling 

of the rates of change in performance indicators that characterize the economic, social 

and environmental components of sustainability of business entities, taking into 

account reserves for strategic growth and the identification of management tools is 

the most problematic component. 
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The economic content of the concept “entrepreneurship in rural areas” is 
specified. It supplements existing interpretations of this term by considering it from 
the standpoint of implementation of basic principles of multifunctionality of the rural 
economy, which takes into account not only a set of organizational and economic 
determinants for ensuring a balanced growth of rural territories, but also envisages 
the possibility of capitalizing business ideas of entrepreneurs and realizing their own 
potential in order to achieve commercial success. The tendencies of formation of 
organizational and economic framework for the development of entrepreneurship in 
rural areas in the context of general economic transformation are systematized. 

Monitoring of the business environment is conducted and the level of 
entrepreneurial activity is assessed, taking into account quantitative and qualitative 
institutional changes. Factors that negatively affect the development of 
entrepreneurship in rural areas are defined at the national (insufficient financial state 
support, unregulated lending mechanisms for enterprises and high cost of credit 
resources, imperfect institutional provision) and at the local level (low level of 
financing of local programs for support and development of entrepreneurship, high 
risk and insecurity in own entrepreneurial abilities, inadequate information support in 
starting up and doing business). 

The algorithm for the formation and implementation of the policy on the 
development of entrepreneurship in rural areas is developed. It is based on the 
principles of strategic orientation, adaptability and social responsibility. It also 
involves an assessment of the effectiveness of the mechanisms of economic growth 
of entrepreneurial formations and the increase of their social capital, subject to 
improved regulatory, resource, investment, financial-credit and infrastructure support. 
The scientific and methodical approach to programming the development of business 
entities is substantiated. This approach is based on identifying the strategic directions 
of activity of local self-government bodies (in the context of decentralization of 
power) regarding small and medium-sized business in rural areas. It is possible 
through removal of administrative barriers and implementation of support programs 
and opportunities for participation of business entities in the socioeconomic growth 
of territorial communities. 

The mechanism of providing infrastructure support for the development of 
entrepreneurial activity in rural areas is improved. The need to create business 
incubators focused on the development and generation of entrepreneurial ideas and 
initiatives, the establishment of effective links between enterprises, territorial 
communities, scientific and educational institutions and state structures, the 
adaptation of business structures to institutional as well as organizational and 
economic transformations is established. Proposals on the top-priority organizational 
transformations in the interaction of business entities and state institutions are 
developed. In addition to traditional ones (technological modernization of production, 
business diversification, implementation of resource saving technologies, increase of 
investment attractiveness) the orientation towards the formation of the intellectual 
security system as a platform for activating innovation and youth directions of 
entrepreneurship is included. 

Key words: entrepreneurship, organizational and economic framework, rural 

areas, entrepreneurial formation, mechanism, business incubator. 
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