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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Розробка та ефективність впровадження заходів соціально-
економічного розквіту села набувають виняткового значення з огляду на 
євроінтеграційний вектор розбудови економіки держави та 
децентралізацію системи управління сільськими територіями.  Такі зміни 
покликані сприяти розвитку економічноі ̈ та соціальноі ̈ сфер села, й 
забезпечувати високий рівень життя сільського населення [2]. Дійсно, 
сьогодні розвиток сільських територій в Україні має ґрунтуватися на 
поширенні малих форм агробізнесу, однією з яких є фермерське 
господарство, зокрема сімейного типу [3]. 

Впровадження запропонованоі ̈ бізнес-моделі розвитку сільських 
територій в Украін̈і на основі фермерства, зокрема сімейного типу, можлива 
за певних  умов (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні умови реалізації бізнес-моделі розвитку  

фермерства сімейного типу 
 Характеристика 

I 

Формування економічного інтересу до сільськогосподарського виробництва 
через будь-які ефективні методи навчання та розповсюдження інформації 
місцевим населенням, яке має необхідні ресурси, зокрема кошти, на основі яких 
можна організувати агробізнес із достатньо високим рівнем продуктивності 
праці та конкурентоспроможність, яка сприятиме успіху на ринку; 

II 
Розвиток консультативних послуг з навчання та інформаційно-консультативної 
підтримки майбутніх господарств; 

III 

Створення державних цільових програм доступного пільгового кредитування 
на рівні 3–5% річних для малих форм агробізнесу, включаючи сімейні ферми, 
для придбання необхідного промислового обладнання, машин або будівництва 
господарських будівель та споруд; 

IV 
Розвиток транспортно-логістичної та ринкової інфраструктури, що сприятиме 
підвищенню ефективності політики дистрибуції місцевого бізнесу. 

Джерело: сформовано за результатами дослідження. 
 
Концентрований маркетинг з акцентом на органічне виробництво 

може бути ефективним для розвитку сімейних господарств. 
Загалом, бізнес-модель ефективного розвитку сільських територій – 

це спосіб, який вони використовують для створення цінностей з метою  
покращення якості життя сільського населення. Результативний розвиток 
сільських територій тісно пов`язаний з сільськогосподарським 
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виробництвом. У цьому контексті бізнес-модель описується двома 
елементами: чим займається бізнес і як заробляє гроші на цьому бізнесі. Всі 
хороші бізнес-моделі вимагають розуміння моделей, доступних на ринку. 
Більшість нових бізнес-моделей передбачають гібридизацію інших [1,3]. 
Нині неможливо створити успішний сільськогосподарський бізнес без 
розуміння та володіння надійною інформацією про те, як ефективно 
поєднувати матеріальні, технічні, трудові та фінансові ресурси для 
отримання прибутку [3]. 

Тому стає доцільним обґрунтування реалізаціі ̈державної підтримки 
та запровадження цільових державних програм і стратегій, спрямованих на 
інфраструктурну еволюцію сільських територій з метою  забезпечення їх 
сталого розвитку. 
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