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кафедра економіки та 

підприємницької діяльності,  

Вінницький національний аграрний університет 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Розуміння сутності підприємництва зв’язано також з визначенням його 

ролі в економіці різних рівнів системи господарювання. Роль і значення 

підприємництва в економічному розвитку полягає у тому, що: 

– підприємництво є важелем для зміни структури економіки. 

– розвиток підприємництва створює «поживне середовище» для 

конкуренції. 

– підприємництво можна вважати каталізатором економічного розвитку. 

– підприємництво сприяє економії і раціональному використанню всіх 

ресурсів. 

– підприємництво забезпечує сильнодіючі стимули до високоефективної 

праці. 

Підприємець – це особа з неординарним типом мислення, характером та 

поведінкою, яка так з’єднує засоби, працю, матеріали, що їх сукупна вартість 

зростає. При цьому він вносить зміни, здійснює інновації та змінює усталений 

порядок. Це людина, яка збільшує не тільки своє, а й національне багатство, 

знаходить способи ефективного використання ресурсів, зменшення збитків, 

створення нових робочих місць. Саме завдяки особистості підприємця 

здійснюється підприємницька діяльність. 

Як зазначає З. Варналій, підприємець – це власник, який іде на 

економічний ризик заради реалізації певної комерційної ідеї та отримання 



прибутку. Підприємець планує, організовує виробництво та розпоряджається 

його результатами. 

У таблиці 1 представлена характеристика ділових якостей підприємця. 

Наведені індикатори прояву якостей дозволяють говорити про типологію 

стратегій поведінки, що реалізують ту чи іншу якість підприємця. 

Таблиця 1 

Характеристика ділових якостей підприємця 

Якості Індикатори прояву якостей 

1. Пошук можливостей та 

ініціативність  

а) бачить і використовує нові або незвичні ділові 

можливості;  

б) діє до того, як його змусять до цього обставини 

2. Завзятість і наполегливість  а) готовий до неодноразових зусиль, щоб подолати 

перешкоду;  

б) змінює стратегії, щоб досягти мети 

3. Готовність до ризику  а) за краще ситуації «виклику» або помірного ризику;  

б) надає перевагу дії, щоб зменшити ризик або 

контролювати результат 

4. Орієнтація на 

ефективність  

а) знаходить шляхи робити речі краще, дешевше, швидше;  

б) прагне досягти досконалості, покращувати стандарти 

ефективності  

5. Залучення в робочі 

контакти  

а) приймає на себе відповідальність і йде на особисті жертви 

для виконання роботи;  

б) береться за справу разом з працівниками або замість них 

6. Цілеспрямованість  а) ясно висловлює мети, має довгострокове бачення; 

б) постійно ставить і коригує короткострокові завдання 

7. Прагнення бути 

поінформованим  

а) особисто збирає інформацію про клієнтів, постачальників, 

конкурентів;  

б) використовує особисті і ділові контакти для своєї 

інформованості  

8. Систематичне планування 

і спостереження  

а) планує, розбиваючи великі завдання на підзадачі;  

б) розробляє або використовує процедури спостереження за 

виконанням робіт  

9. Здатність переконувати і 

встановлювати зв'язки  

а) використовує обережні стратегії для впливу і переконання 

людей;  

б) використовує особисті і ділові контакти як засіб 

досягнення цілей 

10. Незалежність і 

самовпевненість  

а) прагне до незалежності від правил і контролю інших 

людей;  

б) покладається лише на себе перед обличчям протистояння 

і при відсутності успіху;  

в) вірить в свою здатність виконувати важкі завдання 

 

Учені М. Й. Малік та О. Г. Шпикуляк вважають, що підприємництво як 

самостійну ініціативну діяльність, спрямовану на одержання прибутку. 



Соціально-економічне значення підприємницької діяльності базується на 

необхідності всебічного задоволення потреб суспільства. 

Згідно статті 42 Господарського кодексу України, «підприємництво – це 

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 

діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку». 

Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: 

– громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені 

законом у правоздатності або дієздатності; 

– юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом 

України «Про власність»; 

– об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на 

умовах угоди про розподіл продукції. 

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій 

громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, 

державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів 

державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за 

діяльністю підприємств. 

Сьогодні підприємництво створює усі необхідні умови для розвитку 

новаторства, ініціативи, творчості і розвитку інтелектуальної особистості 

самого підприємця. Не менш важливим є те, що підприємництво як 

невід’ємний елемент сучасної ринкової системи господарювання без якого 

економіка не може існувати здійснюється на основі певних принципів, які 

представлені на рис. 1.  

В економіці будь-якої країни, в тому числі і в її аграрному секторі, 

підприємницька діяльність виконує ряд функцій: 

1. Ресурсну, яка проявляється в мобілізації підприємцями капіталу, 

трудових, матеріальних та інших ресурсів для їх виробничого використання.  

2. Організаторську, яка передбачає, що мобілізовані ресурси можуть 



принести користь як підприємцям, так і суспільству лише в тому випадку, якщо 

вони будуть ефективно використовуватися.  

3. Творчу, яка передбачає націленість підприємців на пошук нових 

рішень, що допоможуть їм максимізувати прибуток або інший результат їх 

діяльності.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи підприємницької діяльності 
 

Таким чином, підприємництво як тип господарювання означає 

раціоналізацію економіки країни, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції, звільнення від баласту ресурсів, які не використовуються 

або недостатньо експлуатуються. 

Однак, для нормального функціонування та розвитку підприємництва 

недостатньо бажання громадян займатися цим видом діяльності. В розвитку 

підприємництва повинна бути зацікавлена держава, яка створює в суспільстві 

умови для його розвитку, а саме:  

– стабільну національну грошово-кредитну систему;  

– пільгову систему оподаткування;  

Принципи підприємницької діяльності 

Залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької 

діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян 

Вільний вибір видів діяльності 

Вільний найм працівників 

Самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і 

споживачів вироблюваної продукції 

Залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, 

природних та інших видів ресурсів 

Вільне розпорядження прибутком 

Самостійне здійснення підприємцем – юридичною особою 

зовнішньоекономічної діяльності 



– активно діючу систему інфраструктурної підтримки підприємницької 

діяльності;  

– державну фінансову та матеріально-технічну підтримку 

підприємництва;  

– ефективний захист інтелектуальної власності;  

– спрощену процедуру регулювання підприємницької діяльності з боку 

державних органів;  

– правовий захист підприємництва;  

– формування в суспільстві привабливого іміджу підприємця як 

центральної фігури підприємницької діяльності. 

В свою чергу підприємець зобов’язаний не завдавати шкоди 

навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, 

підприємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом. 

За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену 

законом відповідальність. 

З урахуванням вищезазначеного необхідно відмітити, що підприємці 

потребують підтримки, насамперед, державної, адже вони навряд чи зможуть 

вирішити всі свої проблеми власними силами і самостійно подолати 

перешкоди, що постали перед ними. Але в сучасних умовах держава не зможе 

повною мірою здійснити допомогу розвитку підприємництва, в тому числі 

аграрного. Тому підприємцям доцільно згадати функції, які виконує 

підприємництво в суспільстві (ресурсну, організаційну та творчу) і 

якнайшвидше пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі, проявляти 

більше ініціативи і самостійності для вирішення своїх проблем, сконцентрувати 

увагу на забезпеченні ефективного розвитку підприємництва, а саме: подолати 

дефіцит знань щодо здійснення підприємницької діяльності, використати всі 

можливі способи залучення інвестицій, удосконалити структуру виробництва, 

урізноманітнити види підприємницької діяльності та інше, що є прерогативою 

самих підприємців. 

Аграрний сектор є важливою складовою частиною економіки України, 



від рівня розвитку якої залежить підвищення матеріального добробуту і якості 

життя населення.  

Взявши до уваги аграрний сектор економіки України можна 

стверджувати, що там існує низка особливостей розвитку підприємництва, а 

саме: 

1) економічний процес відтворення завжди тісно переплітається з 

природним. Підприємництву в аграрній сфері притаманна ціла низка 

особливостей, пов’язаних з характером сільськогосподарського виробництва, 

яке базується на здатності рослинних і тваринних організмів до природного 

відтворення, що залежить від клімату та ґрунту. Звідси випливає докорінна 

відмінність сільського господарства від інших галузей виробництва – у ньому 

економічний процес відтворення завжди тісно переплітається із природним. 

Тобто наслідки господарювання в цій галузі залежать не тільки від працівника, 

його технічної озброєності, а й від природних умов.  

2) надзвичайна роль землі як фактора виробництва. До особливостей 

сільського господарства належить і надзвичайна роль землі як фактора 

виробництва. На відміну від інших галузей, де земля не бере безпосередньої 

участі у створенні продукту та є лише простором, на якому розміщується те чи 

інше виробництво, у сільському господарстві земля є засобом виробництва. 

Отже, з одного боку, земля – це предмет праці, а з іншого – засіб праці, 

оскільки родючість ґрунту використовується для виробництва необхідної 

продукції. На відміну від інших засобів виробництва земля не зношується і не 

замінюється. Більше того, за правильного використання її родючість суттєво 

підвищується; 

3) сезонний характер виробництва, який у свою чергу зумовлює 

специфічну організацію праці в цій галузі; 

4) усі підприємства – суб’єкти аграрного підприємництва – тісно 

пов’язані із сільськогосподарськими виробниками; 

5) незначна частка інноваційної продукції, переважання традиційних 

товарів і послуг. 



Зараз на деяких територіях нашої країни аграрії не мають змоги 

займатися своєю справою, адже ситуація, яка склалась в Україні – війна, – несе 

подальші негативні наслідки для економіки. 

Основними точками вразливості для аграрного сектора стали такі: 

– неможливість проведення польових робіт у зоні конфлікту. На значній 

частині сільськогосподарських земель неможливим є проведення 

сільськогосподарської діяльності, оскільки вони окуповані, перебувають під 

постійними обстрілами або заміновані. Задля більшого враження нашої 

економіки агресор може нарощувати й концентрувати обстріли 

сільськогосподарської техніки та полів під час дозрівання та збору врожаю 

2022 р.; 

– блокування експорту сільськогосподарської продукції морським 

напрямом, що впливає на дохідність вітчизняних сільгоспвиробників, знижує 

експортні надходження, спричиняє світову продовольчу інфляцію, може 

спровокувати нову хвилю глобальних міграцій тощо; 

– руйнування інфраструктури виробництва, перероблення та зберігання 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Об’єктами знищення 

ворога є не тільки військові цілі, а й зерносховища, продовольчі склади, 

логістична інфраструктура, а також сільськогосподарська техніка. Так агресор 

прагне унеможливити ведення сільськогосподарського виробництва в Україні; 

погіршити продовольче забезпечення країни; формувати й поширювати 

негативні очікування щодо нестачі продовольства серед населення; розвинути 

глобальну продовольчу кризу; 

– погіршення забезпеченості сільськогосподарських підприємств 

матеріально-технічними засобами. Брак фінансових ресурсів, неможливість 

довгострокового планування діяльності внаслідок можливих бойових дій 

призводять до спрощення процесів сільськогосподарського виробництва, 

зменшення внесення добрив та засобів захисту рослин, що знижує врожайність 

сільськогосподарських культур та погіршує якісний склад земель. Кризові 

явища на ринку пального, необхідність відновлення знищеної техніки 



впливатимуть на своєчасність збору сільськогосподарських культур. 

Отже, основними напрямами забезпечення стійкості та адаптивності 

аграрного сектора до функціонування в умовах війни мають бути такі. 

1. Максимальне залучення прямих і непрямих фінансових заходів, 

спрямованих на підтримку господарської діяльності аграріїв, збереження ними 

найманих працівників, недопущення банкрутства суб’єктів господарювання.  

2. Забезпечення збору врожаю сільськогосподарських культур. Для цього 

неодмінним є формування резервів пально-мастильних матеріалів, щоб 

забезпечити сільськогосподарських виробників необхідними ресурсами для 

ведення польових робіт, пов’язаних з доглядом та збором майбутнього врожаю 

сільськогосподарських культур.  

3. Перегляд формування структури посівних площ сільськогосподарських 

культур в напрямі її збалансування згідно з пріоритетами задоволення потреб 

внутрішнього ринку важливими соціальними харчовими продуктами, потреб 

тваринництва й поглибленого перероблення.  

4. Поступове відновлення технічних можливостей експорту 

сільськогосподарської продукції. 

Отже, підприємництво як самостійна ініціативна діяльність ставить за 

мету отримання  прибутку. Не менш важливим є те, що підприємництво сприяє 

розширенню сфери прикладання аграрної праці та створює нові можливості для 

працевлаштування незайнятого сільського населення.  
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