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У статті розглянуто теоретичні питання, 
що стосуються основних стратегічних 
тенденцій розвитку малого підприємни-
цтва та його впливу на розвиток аграрної 
економіки України. Охарактеризовані осно-
вні напрями розвитку малого підприємни-
цтва на сільських територіях. Наведені 
та охарактеризовані ключові етапи розви-
тку економіки сільських територій України. 
Обґрунтована модель розвитку сільських 
територій «знизу-вгору». Визначена та 
обґрунтована доцільність розвитку сімей-
них ферм як ключових ланок територіальної 
та національної аграрної економіки.
ключові слова: підприємництво, підприєм-
ницька модель, соціально-економічний розви-
ток, сімейні ферми, сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив, аграрна еконо-
міка, сільські території.

В статье рассмотрены теоретические 
вопросы, которые касаются основных 
стратегических тенденций развития 
малого предпринимательства и его влияния 
на развитие аграрной экономики Украины. 
Охарактеризованы основные направления 
развития малого предпринимательства на 
сельских территориях. Приведены и оха-
рактеризованы ключевые этапы развития 
экономики сельских территорий Украины. 

Обоснована модель развития сельских 
территорий «снизу-вверх». Определена и 
обоснована целесообразность развития 
семейных ферм, как ключевых звеньев тер-
риториальной и национальной аграрной эко-
номики.
ключевые слова: предпринимательство, 
предпринимательская модель, социально-
экономическое развитие, семейные фермы, 
сельскохозяйственный обслуживающий 
кооператив, аграрная экономика, сельские 
территории.

The article deals with theoretical questions con-
cerning the main strategic tendencies of small 
business development and its influence on 
the development of the agrarian economy of 
Ukraine. The main directions of small business 
development in rural areas are characterized. 
The key stages of the economic development 
of the rural areas of Ukraine are described and 
characterized. The model of development of rural 
areas "bottom-up" is grounded. The expediency 
of development of family farms as the key links of 
the territorial and national agrarian economics is 
determined and grounded.
Key words: entrepreneurship, entrepreneur-
ial model, socio-economic development, family 
farms, agricultural servicing cooperative, agrar-
ian economy, rural areas.

* Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи МОН України «Інституційне забезпечення сталого розвитку сіль-
ських територій в умовах адміністративно-територіальної реформи» (№ держреєстрації 0117U004254).

Постановка проблеми.  На  сьогодні  в  Україні 
здійснюються всебічні структурні перетворення, які 
матимуть прямий вплив і на аграрну економіку нашої 
держави.  У  першу  чергу  до  таких  змін ми  повинні 

віднести  адміністративно-територіальну  реформу, 
що  відбувається  на  даний  час.  Основним  завдан-
ням цієї реформи є надати максимальну можливість 
сільським  територіям  самостійно  використовувати 
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власні  виробничі,  природні,  людські  й  інші  наявні 
ресурси на власний розсуд на благо всіх прожива-
ючих на цій території людей. Другою важливою змі-
ною є децентралізація владних повноважень, у т.ч. і 
фінансових. Тобто, місцеві органи влади отримають 
більше  повноважень  та  фінансового  ресурсу  для 
забезпечення  максимально  можливого  розвитку 
власної сільської території. Третьою важливою змі-
ною, що може відбутися в недалекому майбутньому, 
є  можливе  зняття  мораторію  на  продаж  земель 
сільськогосподарського  призначення,  що  знахо-
диться  у  приватній  власності  у  переважній  біль-
шості сільських жителів. Але дане питання і надалі 
залишається достатньо невизначеним та юридично 
неврегульованим.  Але  процеси,  які  відбуваються 
під час проведення адміністративно-територіальної 
реформи та децентралізації,  вже почали впливати 
як на розвиток сільських територій, так і на розвиток 
аграрної економіки загалом. 

Перед  аграрною  сферою  України  стоїть 
завдання  загальної  модернізації,  переведення  її 
на  шлях  інноваційного  розвитку.  Особливостями 
сільського  господарства  є  тісний  взаємозв’язок 
між  специфікою  праці  на  землі,  прив’язаною  до 
природних умов виробництва, та соціальними від-
носинами  на  селі.  Зміна  складу  сільського  насе-
лення, вплив загальносвітових тенденцій на агро-
продовольчому  ринку  та  інтеграція  українського 
ринку в  глобальну економіку обумовлюють необ-
хідність  пошуку  якісно  нових  ресурсів  розвитку 
сільського господарства, одним з яких є розвиток 
підприємницьких мереж даної сфери економіки.

Слід також зазначити, що міжнародний досвід у 
поєднанні з дослідженнями вітчизняних науковців 
доводить про виправданість звернення до теорії й 
практики розвитку підприємництва як інструменту 
системного  розв’язання  соціально-економічних 
проблем  сільських  територій  та  всебічного  зрос-
тання аграрної економіки загалом.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням змісту підприємництва  i його ролі у розви-
тку аграрного сектора економіки й сільських терито-
рій присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як: 
М.Й. Малiка, О.Г. Булавки, В.А. Пулiма, О.М. Бородiної, 
I.В. Прокопи, В.В. Юрчишина і iн. українських дослід-
ників проблем сільського розвитку.

Структурним  передумовам  діяльності  підпри-
ємницьких  формувань  (зокрема,  вертикально-
інтегрованих),  що  безпосередньо  впливають  на 
соціальні  аспекти  сільського  розвитку,  приділя-
ють  увагу  економісти-  аграрники В.  Г.  Андрiйчук, 
П. I. Гайдуцький, Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко.

Формам  господарювання  як  фактору 
розв’язання  продуктивності  аграрного  виробни-
цтва, що є економічним й фінансовим джерелом 
сільського  розвитку,  присвячені  наукові  праці  
В.Я. Меселя-Веселяка, П.Т. Саблука, Б.Й. Пасха-
вера, інших науковців.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
визначення методологічних засад i напрямів акти-
візації аграрного підприємництва як рушійної сили 
та  інструменту  розвитку  сільських  територій  та 
аграрної економіки держави загалом.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В  Україні  проблеми  сільського  розвитку  на  базі 
громад стали предметом уваги науковців і практи-
ків відносно недавно. При цьому в теоретичному 
плані зроблено значно більше, ніж у прикладному. 

Економічною основою розвитку сільських тери-
торій є зростання економіки села. Сільська еконо-
міка лише починає стверджуватися. Така ситуація 
спричинена  мінімальним приділенням уваги щодо 
забезпечення стабільного розвитку сільського гос-
подарства і села не тільки як гаранта продовольчого 
забезпечення,  але  і  зі  сторін  збереження  навко-
лишнього середовища та природніх ресурсів,  збе-
реження поселенської мережі  та  загальносуспіль-
ного  розвитку.  Становлення  сільської  економіки 
має відбуватись шляхом диверсифікації, розвитку 
в т.ч. неаграрних видів підприємницької діяльності, 
що  своєю чергою забезпечуватиме розвиток сіль-
ських  територій,  створення  нових  робочих  місць, 
підвищення рівня життя місцевих мешканців.

Як зазначають вітчизняні науковці, фундамен-
тальною проблемою розвитку сільської економіки 
стали    норми,  пов'язані  з  індустріальним  типом 
виробництва,  інтелектуальну  підтримку  якого 
забезпечує  теорія  «індустріального  суспільства». 
Маємо  на  увазі  формування  сільської  поселен-
ської  мережі  на  основі  теорії  «міст-комбінатів» 
(company  towns),  коли  населений  пункт  розгля-
дали,  як  територію  для  забезпечення  діяльності 
одного  або  кількох  технологічно  пов'язаних  під-
приємств [1, с. 71]. 

Наслідком такого підходу стало значне скоро-
чення кількості сільських населених пунктів. Також 
однією із вагомих причин залишається спеціаліза-
ція  селян на  трудовому забезпеченні  індустріалі-
зованого  аграрного  виробництва,  базою  якого  є 
монополістична концентрація переробної промис-
ловості.  Індустріальна модель стала  також осно-
вою системи планування територій, яка  з огляду 
на екзогенний політичний вплив ототожнила ефек-
тивність  із  концентрацією  виробництва,  зміцню-
ючи майже повну залежність сільських громад від 
окремих аграрних підприємств [2, 3].

Вагомим наслідком індустріалізованого моно-
центричного розвитку села є монополізація соці-
ального впливу. Якщо підприємство (його лідер) 
має монопольне становище як актор локального 
ринку та головний ідеолог розвитку села, то носії 
альтернативних ідей не знаходять задовільного 
застосування своїх сил і прагнень ні у структурі 
цього підприємства, ні на території сільської гро-
мади. У  такій  системі молодь «виштовхується» 
у  міста  як  через  спеціалізацію  сіл  на  обслуго-
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вуванні  «селоформуючих»  підприємств,  так  і 
через її власне прагнення до переваг економіч-
ної ефективності [4].

Також  слід  наголосити  на  досить  обмежених 
правах  місцевого  самоврядування,  що  є  однією 
із  причин  звуження  здійснення  підприємницької 
діяльності  на  сільських  територіях.  Залежність 
територіальної  влади  від  «зовнішнього  впливу» 
досить сильно стримує самоорганізацію сільського 
населення, і, як наслідок, створюється досить про-
блематичний  та  непрозорий  доступ  до  місцевих 
ресурсів, що можуть бути використані в підприєм-
ницькій діяльності, що  своєю чергою призводить 
до прикладення додаткових зусиль підприємцями 
для започаткування та здійснення підприємниць-
кої діяльності на зазначеній сільській території.

Розвиток місцевої  сільської  економіки  значною 
мірою залежить від становлення та розвитку сіль-
ських  домогосподарств  та  сімейних ферм  –  дріб-
них виробників сільськогосподарської продукції до 
ланцюгів  доданої  вартості,  які  створюють агробіз-
несові  структури.  Особливість  ланцюгової  моделі 
взаємовідносин полягає в тому, що ланки ланцюга 
перебувають не в конкурентних відносинах, а в тіс-
ному співробітництві, спрямованому на досягнення 
однієї спільної мети. В Україні цьому процесу нада-
ється незначна увага як в аграрній політиці, так і в 
практиці агрогосподарювання, хоча в існуючих його 
проявах виділяються два підходи. Перший – базу-
ється на укладанні договорів партнерства з вироб-
никами  та  переробниками  або  збутовими  ком-
паніями,  другий  –  на  формуванні  колективних 
партнерських  стосунків  через  створення  нефор-
мальних (наприклад, маркетингових груп) та фор-
мальних  (асоціацій,  кооперативів  тощо)  організа-
цій.  Індивідуальне партнерство більш привабливе 

для  дрібнотоварних  виробників 
з огляду на їх попередній досвід 
співпраці з колгоспами чи радгос-
пами, але колективне забезпечує 
більше вигід від співпраці [5, с. 4]. 

Отже,  якщо  здійснити  соці-
альну мобілізацію місцевого насе-
лення та націлити її на загальний 
розвиток  сільської  території,  ми 
отримаємо  концепцію  розви-
тку сільської території «знизу», в 
якій  основною  рушійною  силою 
є  активно  зорієнтоване  на  здій-
снення  підприємницької  діяль-
ності місцеве населення (рис. 1).

Ми  у  своїх  наукових  дослі-
дженнях  також  базуємося  на 
тому,  що  розвиток  аграрної  еко-
номіки  повинен  базуватися  на 
концепції  «знизу  –  вгору»,  тобто 
розвиваються  найдрібніші  скла-
дові ланки національної аграрної 

економіки  –  домогосподарства  населення,  сімейні 
ферми, потім на їх основі йде створення та розвиток 
кооперативних форм ведення бізнесу – сільськогос-
подарських обслуговуючих та виробничих коопера-
тивів, а вже на їх основі йде розвиток територіаль-
них кластерних формувань (табл. 1) 

Таблиця 1
етапи розвитку економіки  

сільських територій
№ 

етапу назва етапу стадія

1 Становлення та розви-
ток сімейних ферм

Розвиток аграрної 
економіки

2
Становлення та роз-
виток СОК на базі 
сімейних ферм

Розвиток аграрної 
економіки

3
Становлення та розви-
ток агрорекреаційних 
кластерів

Сталий розвиток 
аграрної економіки

Джерело: складено автором

Отже,  забезпечення  поступального  розвитку 
економіки сільських територій  та аграрної еконо-
міки  загалом є  комплексною проблемою та мож-
ливе лише за умови: 

-  розробки  та  запровадження  ефективних 
механізмів  державної  підтримки  економічного 
зростання в аграрному секторі; 

-  становлення  та  розвитку  несільськогоспо-
дарської зайнятості у сільській місцевості; 

-  забезпечення  суб'єктів  підприємництва 
сільської  місцевості  доступом  до  ринків  мате-
ріально-технічних,  кредитних,  інформаційних, 
інших ресурсів; 

-  підтримка  та  розвиток  мережі  логістичних 
центрів,  що  надаватимуть  послуги  для  місцевих 
підприємців зі зберігання, переробки та реалізації 

 
 

рис. 1. Базові концепції розвитку сільських територій

Джерело: [6]
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готової продукції та виступатимуть посередниками 
між  виробниками  та  споживачами  сільськогоспо-
дарської продукції;

-  реалізація  програм щодо  покращення  еко-
логічної ситуації на сільських територіях;

-  розвиток сільського туризму.
На сьогодні держава зацікавлена в підтримці ство-

рення  та  розвитку  сімейних  ферм.  Сімейні  ферми 
матимуть суттєвий економічний та виробничий ефект 
для  економіки  сільських  територій  та  національної 
аграрної  економіки  загалом  [7].  Так  за  попередніми 
розрахунками  фахівців  Міністерства  аграрної  полі-
тики  та  продовольства  України  розвиток  сімейних 
ферм  до  2025  року  дозволить  збільшити  валове 
виробництво сільськогосподарської продукції на 10% 
при умові того, що в кожному населеному пункті функ-
ціонуватимуть мінімум 3 сімейні ферми. 

Говорячи про законодавче забезпечення роз-
витку  сімейних форм,  слід  наголосити на  тому, 
що  перше  читання  вже  пройшов  законопроект 
№1599, який передбачає створення таких форм 
господарювання, як сімейні ферми. Також заре-
єстрований законопроект про внесення змін до 
Податкового кодексу щодо поширення на сімейні 
ферми дії 4 групи платників єдиного податку. 

На черзі також прийняття нової редакції Закону 
України про державну підтримку аграріїв та зако-
нопроект про створення локальних аграрних рин-
ків,  який  дозволить  сімейним  фермерам  мати 
прямий доступ до кінцевого споживача та встанов-
лювати ринкові ціни на свою продукцію.

Але, говорячи про розвиток сімейних ферм, необ-
хідно  наголосити  на  існуючій  проблемі  залучення 
дрібнотоварного  сектора  сільськогосподарського 
виробництва  до  вигідних  товарних  потоків,  знайти 
механізми підвищення рівня конкурентоспроможності 
дрібних  виробників  для  посилення  власних  позицій 
на ринках реалізації. У сучасних умовах одним із варі-
антів для дрібних фермерів є пошук шляхів інтеграції 
в ланцюги формування вартості з переробними під-
приємствами на паритетних умовах. 

Одним  із  найбільш  доступних  та  ефективних 
механізмів інтеграції є розвиток сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів. 

Послугами    сільськогосподарського  обслуго-
вуючого  кооперативу  (СОК)  своїм  споживачам  – 
сімейним фермам можуть бути:

-  забезпечення  якості  та  гарантування  без-
пеки (сертифікація):

    • молока;
    • ягід, фруктів;
    • м’яса;
    • риби;
    • інших видів продукції;
-  ветеринарне чи агрономічне забезпечення;
-  забезпечення кормами чи кормовими добри-

вами;
-  кооперативний забійний цех;

-  обслуговування  сільськогосподарської  тех-
ніки та обладнання;

-  інші послуги.
Основними  задачами  сільськогосподарського 

обслуговуючого  кооперативу,  членами  якого 
будуть сімейні ферми є:

-  гарантування якості власної продукції;
-  перевірка на безпечність власної продукції;
-  сертифікація власної продукції (при потребі);
-  реалізація власної продукції та ін.
У своїх наукових дослідженнях ми також дійшли 

висновку, що СОК, які створені та функціонують на 
базі сімейних ферм, є більш ефективними, ніж СОК, 
які  створені  та  функціонують  на  базі  домогоспо-
дарств сільського населення. Основною проблемою 
СОК,  що  функціонують  на  базі  домогосподарств 
населення,  є  неспроможність  забезпечувати  якість 
власної продукції, виконувати договірні зобов’язання, 
і, що є найголовнішим, у  такому  кооперативі прак-
тично  відсутня  мотивація  до  свого  подальшого 
розвитку, так як переважна кількість його учасників 
націлені на виживання на сільській території, а не на 
забезпеченні власного подальшого розвитку. 

Іншою справою є сільськогосподарський обслу-
говуючий  кооператив,  учасниками  якого  є  сімейні 
ферми.  Функціонування  такого  кооперативу  від-
бувається  на  інших  засадах  тому,  що    основні 
його учасники – сімейні ферми, націлені на макси-
мально ефективне здійснення своєї підприємниць-
кої діяльності та максимізації власного прибутку, а, 
отже, повністю зацікавлені у власному розвиткові. 

Базуючись  на  попередніх  дослідженнях  слід 
зазначити, що  розвиток підприємництва активізує 
і розвиток сільської економіки. Підприємці (сімейні 
ферми та сільськогосподарські обслуговуючі коо-
перативи) виступають драйверами розвитку сіль-
ської економіки та сільської території, але їх участь 
залежить від їх мотивації та очікуваних вигід.

У свою чергу роль просторового фактора зумов-
лює  їхній  інтерес до місцевих  громад не тільки, як 
до регуляторів використання власності, постачаль-
ників ресурсів i місць продукування доходів, а й (при-
наймні, частково) середовища реалізації  ідеальних 
життєвих цілей. Тому відповідальним організатором 
сільського розвитку є місцеве самоврядування, що 
забезпечує узгодження  інтересів підприємців  i чле-
нів місцевої громади через розроблення відповідних 
правил та механізмів взаємодії; акумуляцію й вико-
ристання  генерованих  підприємцями  i  належних 
громадi ресурсів; визначення й контроль за дотри-
манням режиму використання власності та загаль-
них норм права, розробку i реалізацію планів розви-
тку контрольованих територій [1, с. 73]. 

Відтак,  участь  окремих  підприємців  у  розви-
тку  конкретних  сільських  громад,  їх  соціальний 
статус є результатом конкуренції за нарощування 
«символічного  капіталу»  (підтримки місцевої  гро-
мади) та взаємодії з селянами й органами  їх само-
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врядування  [8].  Такий  підхід  репрезентує  більш 
складну, але й більш стійку модель розвитку сіль-
ської  економіки.  Її  поліцентричний  характер  сто-
сується  як  об’єктно-суб’єктного  складу  громад 
(зокрема,  широкого  кола  підприємців  та  лідерів 
місцевих  громад),  так  i просторової  iдентифiкацiї 
цих громад через населені пункти та прилеглі до 
них  території.  Вона  враховує  проблему  «життє-
вого циклу» суб’єктів підприємницької діяльності, 
розмаїття й динаміку їхніх цілей, механізмів зрос-
тання та забезпечення інтересів як учасників, так 
i  контрагентів  підприємств,  ринковий  характер 
їхньої діяльності, можливості зміни її місця.

Розглянута  модель  відповідає  програмним 
засадам  політики  ЄС,  що  ґрунтується  на  поєд-
нання  заходів щодо  зростання  доходів  із  розши-
ренням можливостей продукування й доступності 
суспільних благ [9]. Відтак, підприємницька модель 
розвитку  вітчизняного  села  сприятиме  адаптації 
економічних, інституційних та організаційних його 
механізмів  із  напрямами  сільського  розвитку, що 
реалізуються країнами ЄС [10, 11].

висновки з проведеного дослідження.  Під-
приємницька  модель  розвитку  сільської  еко-
номіки    має    еволюційний  характер  і  вимагає 
довгострокової  послідовної  політики щодо  демо-
нополізації  доступу  до  ресурсів  та  видів  госпо-
дарської  діяльності,  постійного підвищення рівня 
взаємовідносин між громадами, державними орга-
нами,  підприємцями  як  учасниками  суспільного 
розвитку. Це  вимагає  синхронізації  заходів щодо 
підтримки  підприємництва  як  на  рівні  загально-
державної (в тому числі галузевої) політики, так  і 
на рівні місцевих громад та інших  територіальних 
утворень.

У  контексті  сільського  розвитку  головними 
цілями  підприємницької  моделі  мають  бути: 
підтримка  iнiцiативи  селян  щодо  створення 
самостійних  суб’єктів  підприємництва  i  СОК; 
диверсифікація аграрного підприємництва; конку-
рентоспроможність  вітчизняних  аграрних  підпри-

ємців на внутрішніх i зовнішніх ринках. Це перед-
бачає реалізацію комплексної політики  підтримки 
й  розвитку  аграрного  підприємництва  та  націо-
нальної економіки загалом.
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