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Шпикуляк О., Алєксєєва О., Мазур К., Ксенофонтова К., Суховій А. Концептуалізація інституцій-
ної ролі підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення для сталого розвитку сіль-
ських територій 
Визначено актуальність дослідження проблеми розвитку підприємництва з теоретико-методичного 
обґрунтування, концептуалізації інституційної ролі цього явища у формуванні механізму зайнятості 
населення для сталого розвитку сільських територій. 
Розглянуто й систематизовано теоретичні засади сутності і методологічних характеристик підпри-
ємництва, а також концепції визначення організаційно-функціональних характеристик господарюван-
ня як чинника зайнятості населення, механізму сприяння сталому господарюванню. Доведено виключну 
роль підприємництва у формуванні добробуту населення, забезпеченні координації ефективного вико-
ристання ресурсів і відносин щодо створення соціально-економічних благ. 
Методично обґрунтовано доцільність розгляду проблематики підприємницької діяльності у тісному 
зв’язку із концептом сталості розвитку соціально-економічних систем. Охарактеризовано основи 
виникнення й засади позиціонування підприємництва в життєдіяльності людини як інституту форму-
вання передумов для взаємодії економічних агентів у рамках організації господарського та інших про-
цесів, зокрема акцентовано на аграрних відносинах і передумовах сталого розвитку сільських терито-
рій. 
Окреслено засади організації підприємницької діяльності у формуванні механізму зайнятості населен-
ня. Доведено правильність висновку про те, що функціонал підприємництва пов’язаний із якостями 
соціального капіталу. 
Визначено рівні формування ефектів від дії інституційного механізму стимулювання зайнятості в 
аграрному підприємництві як чинника залучення робочої сили та використання найманої праці. 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

АГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2022, Т. 15, № 3-4 

76 
 

Запропоновано методологічну конструкцію концепту інституційної ролі підприємництва у формуванні 
механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій. 
Ключові слова: підприємництво, зайнятість, населення, сталий розвиток, сільська територія. 
 
Shpykuliak O., Alieksieieva O., Mazur K., Ksenofontova K., Sukhovii A. Conceptualization of the 
institutional role of entrepreneurship in formation of the population employment mechanism for the 
sustainable development of rural areas 
The article studies relevance of the problem of business development from the theoretical and methodological 
justification, conceptualization of the institutional role of this phenomenon in the formation of the population 
employment mechanism for the sustainable development of rural areas. 
The theoretical foundations of the essence and methodological characteristics of business, as well as the 
concept of defining the organizational and functional characteristics of business as a factor in population 
employment, a mechanism for promoting sustainable business, are considered and systematized in the work. 
The exclusive role of entrepreneurship in shaping well-being of the population, ensuring the coordination of 
the effective use of resources and relations for the creation of social and economic benefits has been proven. 
The expediency of considering the problems of business activity in close connection with the concept of 
sustainability of the socio-economic systems development is methodically substantiated. The basis of the 
emergence and principles of the business positioning in human life as an institution for formation of the 
conditions for the economic agents interaction within the framework of the organization of economic and other 
processes are characterized, in particular, emphasis is placed on agrarian relations and prerequisites for the 
sustainable development of rural areas. 
The principles of the business activity organization in the formation of the mechanism of the population 
employment are outlined. It is concluded that functionality of business is connected with the qualities of social 
capital. 
The levels of formation of the effects caused by the institutional mechanism of stimulating employment in 
agrarian business as a factor of labor force attraction and the use of hired labor are determined. 
A methodological construction of the concept of the institutional role of business in formation of the population 
employment mechanism for the sustainable development of rural areas is proposed. 
Key words: business, employment, population, sustainable development, rural area. 
 

 
остановка проблеми. Науково-дос-
лідницькі оцінки та емпіричні спосте-
реження за економічною ситуацією в 

сільському господарстві, на сільських тери-
торіях з початку повномасштабної агресії 
Росії проти України вказують на значні й 
кардинальні трансформації сектору агробіз-
несу. Перед суб’єктами господарювання по-
стала дилема «бути чи не бути», а саме: як 
вижити в умовах усебічного блокування 
процесу соціально-економічних трансакцій 
та невизначеності; яким чином зберегти фун-
кціонал розвитку агробізнесу як у традицій-
ному форматі, так і з застосуванням практик 
організації впровадження засад сталості. 
Відбувається транзит інтересів, поступова 
переорієнтація структури виробництва з ура-
хуванням ризиків воєнного часу, а головне – 
видозміна чинників узгодження організацій-
но-економічної значущості підприємництва 
для гарантування продовольчої безпеки (міс-
цевої, регіональної та загальнодержавної). 
Магістральні цілі й стратегічні завдання, 

підприємництва на селі, в аграрному секторі 
у довоєнний період не втрачають важливості, 
незважаючи на деструктивно спрямовані 
варіації середовища господарювання. Особ-
ливо відзначаємо безумовну необхідність 
визнання фундаментальності інституційної 
ролі підприємництва та пошуку ефективних 
спроможностей формування механізму за-
йнятості населення для сталого розвитку 
сільських територій. Наголошуємо, що: кон-
цепт сталого розвитку сільських територій 
актуальний; інституційна роль, значущість 
підприємництва у формуванні механізму 
зайнятості населення посилюється; сільсько-
господарські підприємства та селянські гос-
подарства набули соціальної значущості як 
спроможні до гарантування продовольчої та 
економічної безпеки сільських територій, 
громад. Відповідно, виникла необхідність 
концептуалізації проблеми через поглиблен-
ня теоретичних і методичних засад розвитку 
підприємницької діяльності, врахування 
ознак видозміни умов функціонування агра-

П 
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рного підприємництва, а також  удоскона-
лень щодо: ролі держави як регулятора під-
приємницького процесу; інституційного ме-
ханізму стимулювання розвитку суб’єктів 
господарювання різних типів і розмірів; ме-
тодологічної конструкції концепту інститу-
ційної ролі підприємництва у формуванні 
механізму зайнятості населення для сталого 
розвитку сільських територій. 

 
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Суспільство, господарська діяльність, 
економіка, держава еволюціонують. У цьому 
безперервному процесі розбудови набувають 
актуальності аспекти теорії й практики ста-
новлення-розвитку підприємництва в різних 
сферах діяльності людини, зокрема в аграр-
ній. Теоретико-методологічні засади пробле-
ми ґрунтовно розкриті в працях широкого 
кола дослідників, але наука й практика гос-
подарювання не стоять на місці. В умовах 
динамічного розвитку економічних систем, 
серед яких підприємництво, розширення 
наукового дискурсу повсякчас було й зали-
шатиметься конструктутивом, вмотивованим 
кроком у розробленні інноваційних рішень з 
розв’язання проблем теорії й практики орга-
нізації господарювання. Науково-дослідні 
напрацювання мають свою накопичувальну 
історію щодо творення знань і їх дифузії в 
певному секторі інтелектуального попиту, а 
також практичної затребуваності. Зважаючи 
на це, інституційну пам’ять, традиції, а також 
широку панель досліджень і публікацій, за-
требуваним є пошук додаткових обґрунту-
вань інституційної ролі підприємництва у 
формуванні зайнятості населення для сталого 
розвитку сільських територій у сучасних 
реаліях.  

Концепції розвитку підприємництва 
характерні положеннями про його сутність і 
функції, способи пізнання, комплекси ідей, а 
також їх еволюційну мінливість, беручи до 
уваги не лише сучасне, а й історично сфор-
моване визначення категорії (Економічна 
енциклопедія, 2001). В особливому контексті 
проглядається роль підприємництва у фор-
муванні механізму зайнятості населення, з 
проєкцією на сталий розвиток територій, що 
розкрито в працях: М. Малік (2016) (теоре-

тико-методичні аспекти визначення ролі під-
приємництва у розвитку сільських терито-
рій), Ю. Лупенко та ін. (2016) (інституціона-
льні аспекти розвитку підприємництва і коо-
перації), Л. Романова (1997) (аналітичні оці-
нки становлення підприємництва в сільсько-
му господарсті), В. Сизоненко (2002) (мето-
дичний аналіз становлення досліджень у 
теорії підприємництва), Ю. Лопатинський 
(2006) (розкриття інституціональних засад 
трансформації аграрного сектора), 
Є. Ходаківський та ін. (2016) (визначення 
закономірностей формування системи розви-
тку сільських територій на засадах підпри-
ємництва). Зауважимо, що представлене до-
слідження є продовженням попереднього 
доробку авторів цієї статті саме щодо визна-
чення особливостей розвитку підприємницт-
ва в умовах інституціональних трансформа-
цій, означення його місця в інституційній 
системі ринку та сільського розвитку (див. 
список посилань). 

В оцінках тематичних наукових розро-
бок із теорії підприємництва підтверджено 
обґрунтованість, доцільність концептуаліза-
ції ролі підприємництва у становленні меха-
нізму зайнятості населення. Респектабель-
ною є методологія визначення інституційної 
ролі підприємництва у функціонуванні соці-
ально-економічних систем щодо забезпечен-
ня їх інноватизації. Зокрема, наукою доведе-
но і практикою підтверджено, що підприємці 
реагують на потенційні нові ринки та шука-
ють можливості для створення нових підпри-
ємств, продуктів і послуг для стимулювання 
інновацій. Методичну кваліфікацію цього 
твердження узгоджено із тезою А. Грейфа 
(2013) про те, що: «Інститути не просто 
впливають на поведінку і наслідки (включа-
ючи політику) в цей час. Вони також є руші-
єм історії, оскільки визнають зміни і впли-
вають на особливості нових інститутів» 
(Грейф, 2013, с. 428). Системно ж узагальни-
ла аспекти становлення-розвитку підприєм-
ництва як інституту вітчизняна дослідниця 
Л. Романова (1997), яка дотримується класи-
чної концепції пізнання означеного питання. 
Також вважається, що «інтерес до економіч-
них аспектів поведінки фірми на різних ти-
пах ринків виник з початком промислової 
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революції, коли почастішали випадки прояву 
ринкової влади і невизначеності її наслідків». 
Було реалізовано започаткування інституціо-
нальної теорії фірми, яка з часом набула фу-
ндаментального утвердження завдяки працям 
Т. Веблена (2007), Р. Коуза (2007), О. Вільям-
сона (2001), Д. Норта (2000), Е. Остром (2019) 
та інших інституціоналістів.  

Аналіз опублікованих досліджень і 
праць, інших джерел оприлюднених напра-
цювань, а також наша авторська оцінка, здій-
снена на основі синтезу знань і практичного 
спостереження, дають підстави для ствер-
дження про те, що підприємництво як інсти-
тут організації господарювання, зайнятості 
населення, небезпідставно вважається най-
більш функціонально спроможним чинником 
у досягненні критеріїв сталого розвитку. 
Проте наявна специфіка господарського по-
зиціонування галузі сільського господарства 
в Україні означує необхідність дослідницької 
оцінки інституційної ролі підприємництва у 
формуванні механізму зайнятості населення, 
враховуючи засади сталого господарювання 
з проєкцією на реалії воєнного часу. Саме 
цей аспект проблеми архіактуальний, потре-
бує розроблення кардинально новітньої ме-
тодології пізнання для поглиблення наявних 
концепцій. Вважаємо його одним із магістра-
льних напрямів теоретико-методологічного 
дискурсу та предметною областю емпірич-
них оцінок для означення перспективи в по-
дальших дослідженнях. 

 
Постановка завдання. Наше завдання 

– здійснити концептуальне визначення інсти-
туційної ролі підприємництва у формуванні 
механізму зайнятості населення для реаліза-
ції засад сталого розвитку сільських терито-
рій. 

 
Методика дослідження та матеріали. 

Методологічний концепт утілює взаємо-
зв’язок і взаємодію наукових підходів до 
визначення інституційної ролі підприємниц-
тва у формуванні механізму зайнятості насе-
лення для сталого розвитку сільських тери-
торій, зокрема: системно-цілісний підхід 
було використано під час визначення ролі 
підприємництва у формуванні механізму 

зайнятості; абстрактно-логічний метод – в 
обґрунтуванні теоретичних положень під-
приємництва та підприємницької діяльності; 
графічний метод використано для відобра-
ження методологічної конструкції концепту 
інституційної ролі підприємництва у форму-
ванні механізму зайнятості населення. 

 
Виклад основного матеріалу. Фено-

мен підприємництва виник за наслідками 
еволюції економіки як інститут реалізації 
можливостей отримання прибутку, завдяки 
інноваціям, ефективним управлінським рі-
шенням. Підприємництво впливає на різні 
аспекти життя людей, апріорі й на зайня-
тість, реалізуючи практики створення під-
приємств різних організаційно-правових 
форм і розмірів. Ідея про науково-методичну 
кваліфікацію сутності підприємництва як 
інституту цілком конструктивна, відповідно, 
як соціально-економічного явища, системи, 
механізму організації зайнятості населення, 
моделі взаємодії широкого кола стейкхолде-
рів. Позиції щодо визначення поняття «під-
приємництво» у науковців різняться. Одні 
вважають, що основним є організація та ви-
конання сміливих, важких і водночас важли-
вих проєктів, пов’язуючи цю діяльність із 
ризиковістю та відповідальністю. Інші ж 
виділяють новації, антибюрократичний стиль 
господарювання як фундаментальні основи 
підприємництва, що ґрунтуються на безпере-
рвному пошуку креативних можливостей та 
орієнтації на інновації.  

Інституціоналізовані уявлення про 
ознаки підприємництва як сектору зайнятості 
населення були ідентифіковані і сформовані 
у систему знань за результатами напрацю-
вань: Ж.-Б. Сея (2000) і Р. Кантильона (2006) 
(науково-методичне визначення місії підпри-
ємництва як глобального соціально-еко-
номічного явища), А. Сміта (2018) (пізнання 
ролі підприємницької моделі господарюван-
ня у формуванні багатства народів), 
М. Блауга (2001) (ретроспективний аналіз 
динаміки становлення економічної теорії і, 
зокрема, концепцій підприємництва, підпри-
ємства), Т. Веблена (2007) (методологічне 
проєктування інституційних статусів ділово-
го або ж виробничого підприємства), 
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М. Вебера (2012) (соціоекономічна концепція 
взаємодії господарства і суспільства з визна-
чення ролі підприємства як формалізованого 
об’єднання), П. Розанвалона (2006) (філо-
софські концепції пізнання ринку і ролі в 
ньому систем господарювання), Й. Шум-
петера (2011) (утвердження класичної теоре-
тичної моделі і визначення засад практики 
функціонування підприємництва у механізмі 
ринку), Х. Бергмана (1969) (галузеві – сіль-
ськогосподарські визначення засад підпри-
ємницького господарювання, становлення й 
спеціалізації підприємництва), Г. Форда 
(2016)  (визначення засад реалізації підпри-
ємницької моделі на практиці) А. Маслоу 
(1943) (фундаментальні основи формування 
мотивації до праці), О. Вільямсона (2001) 
(інституційна теорія фірми), А. Бусигіна 
(1998) (загальноекономічні аспекти підпри-
ємництва), А. Грейфа (2013) (характеризу-
вання волюції підприємницької діяльності зі 
становленням механізму ринкового обміну 
товарами, включаючи робочу силу), Р. Коуза 
(2007) (теорія трансакційних витрат в органі-
зації обміну), Д. Норта (2000) (оцінка значу-
щості інституційних змін в економіці), 
Е. Остром (2019) (еволюція інститутів колек-
тивного господарювання) та інших науко-
вців. 

Практики господарювання, у яких заді-
яна людина, пройшли тривалий період ево-

люції й трансформування. Переходячи від 
найпростіших, первіснообщинних форм ор-
ганізації праці і виробництва, людина дійшла 
до утворення й поширення в інституційній 
системі найбільш прогресуючої форми гос-
подарювання – підприємництва (як явища, 
діяльності, інституту) та підприємства (як 
організації, структури, суб’єкта ринку). Під-
приємництво пов’язують із динамізмом, іні-
ціативністю (М. Малік та О. Шпикуляк 
(2006)) і сміливістю перетворень нових ціка-
вих ідей (Зінов’єв, Віхорт, 2009), інновацій-
ними практиками господарювання 
(В. Сизоненко, 2002), що реалізуються через 
самоорганізацію та саморозвиток підприємс-
тва у процесі взаємодії із зовнішнім і внут-
рішнім середовищем його функціонування. 
Воно (підприємництво) є: координуючим 
інститутом формування механізму задіяння 
людського потенціалу, робочої сили і найма-
ної праці через залучені господарські проце-
си; домінуючим фактором економічного зро-
стання і ключовим способом боротьби з бід-
ністю. Функціонально ж підприємницька 
діяльність складається із виробничої, торго-
вельної, комерційної, закупівельної, інвести-
ційної, посередницької, консультативної, 
фінансової діяльності та надання послуг. Як 
зауважує С. Мочерний (1993), фундамента-
льні засади підприємництва є базові, органі-
заційні та творчі (рис. 1).  

 
 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

Базова основа: 
мобілізація капіталу, необхідні 
ресурси (кадрові, інформаційні, 

інтелектуальні) 
 

Організаційна основа: 
організація виробництва, 
матеріально-технічне 

забезпечення, маркетингова 
політика, збут 

 

Творча основа: 
винахідництво, нововведення, 
генерування та впровадження 
інноваційних ідей, заснованих  

на кон'юнктурі 
 

Соціально-економічні і господарські ефекти для 
підприємнця, працівника, суспільства, території 

 
 

Рис. 1. Засади організації підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення* 
*Сформовано і доповнено на основі (Мочерний, 1993). 
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Справедливим і обґрунтованим вважа-
ємо висновок вітчизняних науковців під егі-
дою Ю. Лупенка (Розвиток підприємництва і 
кооперації: інституціональний аспект, 2016) 
про те, що віднесення того чи іншого виду 
діяльності до підприємницької ґрунтується 
на статусних і функціональних характерис-
тиках суб’єктів ринку, які відповідають кри-
теріям розуміння поняття «підприємець», 
згідно з якими ідентифікується визначення 
економічної, інституційної й соціальної при-
роди підприємництва, а саме: віднесення 
того чи іншого виду діяльності до підприєм-
ницької базується на статусних і функціона-
льних характеристиках підприємця як соціа-
льно-економічного суб’єкта. Відповідно до 
такого кваліфікаційного тлумачення підпри-
ємець – це особа, яка діє на свій страх і ризик 
з метою отримання прибутку, залучаючи 
інновації та винаходячи нові методи госпо-
дарювання. У такому контексті статуси під-
приємця й засади розуміння підприємництва 
започатковані Й. Шумпетером (2011). Це 
визначення вважається класичним. У нашій 
інтерпретації функції підприємця і підпри-
ємництва здійснюються на засадах іннова-
ційності – через упровадження особливих 
характеристик, спроможностей, знань, умінь, 
що забезпечує конкурентоспроможність на 
шляху до реалізації програм ефективної під-
приємницької та трудової зайнятості для 
отримання прибутку. Розділяємо думки нау-
ковців про те, що головним стимулом під-
приємницької діяльності є прибуток, під 
яким розуміємо не лише фактор успіху, а й 
матеріальну складову зростання капіталу.  

Щодо зайнятості підприємництво ви-
ступає інститутом сприяння розширенню 
можливостей, ефектів прикладання праці 
працівника і (або) підприємця, а також чин-
ником реалізації потенціалу робочої сили. 
Отож, усталене концептуальне бачення сут-
ності підприємництва означає функцію щодо 
забезпечення зайнятості населення.  

Функціонал підприємництва, практика 
реалізації ним господарських, соціально-
економічних, а також саморегулівних функ-
цій відповідає низці критеріїв, які розподі-
ляються на загальні і такі, що мають галузеву 
специфіку застосування. Відповідно, виділя-

ється аграрне підприємництво, адже, згідно 
зі специфікою організації господарювання, 
цей сектор особливий в організації зайнятос-
ті населення (Формування системи розвитку 
сільських територій на засадах підприємниц-
тва, саморегулювання та державного управ-
ління, 2016). Утім, за загальними критеріями 
щодо ролі, функцій і значення для економіки, 
держави й соціуму, це визнана продуктивна 
сила, рушій науково-технічного прогресу, а 
також соціально-економічний феномен. Пра-
вильно вважається, що «як економічний ін-
ститут підприємництво функціонує через 
поєднання підприємницької діяльності та 
капіталу з метою одержання корисного ефек-
ту, приросту вартості» (Шпикуляк, 2010, 
c. 108). 

Розглядаючи підприємництво, слід та-
кож зазначити про безпосередній його 
зв’язок з інститутом соціального капіталу як 
детермінантою розвитку організаційних 
форм підприємницької діяльності. Також на 
підприємницьку діяльність у сільській місце-
вості впливають: нормативно-правова база 
(макрорівень): визначає і встановлює «пра-
вила гри» для функціонування підприємниц-
тва взагалі; політична ситуація (макрорі-
вень): підприємницьке середовище у сільсь-
кій місцевості характерне нестійкістю; соціа-
льні настрої в суспільстві (макрорівень) по-
силюються недоліками у проведенні реформ 
і відсутністю соціальної відповідальності; 
науково-технічний рівень (макрорівень): 
мале підприємництво у сільській місцевості 
характерне зношеністю основних фондів, 
застарілими методами управління і відсутні-
стю професійного менеджменту; стан розви-
тку ринкової інфраструктури, яка є індикато-
ром підприємницької діяльності у сільській 
місцевості; суб’єкти підприємницької діяль-
ності (макрорівень), які визначають і ство-
рюють умови функціонування середовища, 
визначають стратегію його розвитку, кадрову 
й фінансову політику (Малік, 2016, с. 102). 

В умовах організаційно-економічних 
трансформацій аграрного сектору, усталено-
сті ефекту транзитивності соціально-
економічних взаємодій у господарському 
механізмі розвиток аграрного підприємницт-
ва потребує створення сприятливих умов для 
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підприємницької активності. Основними 
індикаторами розвитку аграрної підприємни-
цької діяльності на селі мають стати збіль-
шення на 30 % кількості суб’єктів підприєм-
ництва та у 1,5 разів зайнятих в аграрному 
виробництві (Малік, Шпикуляк, 2017, с. 15–
16), аналогічно перспективною формою ор-
ганізації господарювання на сільських тери-
торіях вважається кооперація (Шеленко, Ба-
ланюк та ін., 2022). Варто зауважити, що 
ефективне, соціально спрямоване, націлене 
на забезпечення сталого розвитку території 
провадження підприємницької діяльності 
неможливе без державного регулювання 
(Чандран, 2020).  

У контексті проблематики зайнятості 
населення еволюційно сформованими вида-
ються стимули до праці, адже підприємницт-
во в інституційному механізмі зайнятості 
виконує структурно-стимулятивну, органі-
зуючу роль. Загальний стимул до зайнятості, 
практично до праці, відповідає об’єктивно 
пріоритетній необхідності задоволення лю-
диною широкого кола потреб, які в науково-
му світі кваліфіковані за підходом А. Маслоу 
(1943) (піраміда Маслоу). Зайнятість в аграр-
ному підприємництві дає змогу реалізувати 
базові або ж фундаментальні потреби. Ство-
рюючи ресурс для задоволення продовольчої 

потреби, потреби в їжі для конкретної люди-
ни, сектор аграрного підприємництва вибу-
довує спроможності досягти інституційного 
консенсусу у: формуванні гарантій націона-
льної продовольчої безпеки; отриманні дохо-
дів для підтримки розвитку сільських тери-
торій. Тобто в кінцевому вимірі ефектів від 
розвитку аграрного підприємництва щодо 
зайнятості у цій сфері на макрорівні виділяє-
мо глобальні стимули – продовольчої безпе-
ки і підтримки розвитку сільських територій.  

Організаційні, інституційні стимули 
зайнятості в аграрному підприємництві – 
утвердження його як інституційного механі-
зму, який дозволяє індивідам реалізувати 
спроможності отримання прибутку. У цьому 
конкретному випадку аграрне підприємницт-
во розглядаємо як сферу діяльності (зайнято-
сті) підприємця і як сферу прикладання най-
маної праці (зайнятості). Водночас аграрне 
підприємництво позиціонуємо як інститу-
ційний сектор економіки, у якому поєдну-
ються мотиви до підприємницької діяльності 
і мотиви до праці. Результатом дії інститу-
ційного механізму стимулювання зайнятості 
в аграрному підприємництві вважаємо ефек-
ти для: 1) працівника; 2) підприємця; 
3) підприємства; 4) території – громади; 
5) держави – суспільства (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рівні формування ефектів від дії інституційного механізму стимулювання зайнятості в аг-

рарному підприємництві* 
*Сформовано на основі теоретико-методичних оцінок і узагальнень 

 
У розвитку підприємництва для забез-

печення продуктивності, ефективності та 
організованості господарювання відбуваєть-
ся залучення робочої сили й використання 
найманої праці. В цій підсистемі здійснюєть-
ся процес інституціоналізації людського по-
тенціалу, а отже, підприємництво виступає 
координуючим інститутом формування ін-
ституційного механізму зайнятості.  

Реалізація будь-якого сценарію досягнен-
ня науково-технічного прогресу в певній галузі, 
зокрема в аграрному секторі економіки, забез-
печення високого рівня добробуту населення 

країни залежать від розвитку саме підприємни-
цтва, що скоординовує інституції зайнятості. 
Так формується методологічна конструкція 
концепту інституційної ролі підприємництва у 
формуванні механізму зайнятості населення для 
сталого розвитку сільських територій (рис. 3). 

Ефективним механізмом посилення 
сталості може виявитися диверсифікація 
виробництва задля розширення спроможнос-
тей охоплення ринку. Диверсифікація госпо-
дарської діяльності у реалізації засад сталого 
розвитку означатиме посилення соціальної 
спрямованості й соціальної відповідальності 
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бізнесу щодо господарювання на сільських 
територіях (Суховій, 2022, с. 22). Ці заходи є 
перспективними з галузевої точки зору для 
створення додаткових робочих місць, особ-
ливо підприємствами, які займаються виро-

щуванням трудомістких культур. Приміром, 
виділимо галузі садівництва, виноградарства, 
овочівництва, тобто плодоовочевого сектору, 
які в сучасних умовах є одними зі спромож-
них до створення нових робочих місць. 

 
 ІНСТИТУТИ 

БАЗИСНІ ПОХІДНІ 

РИНОК РОБОЧОЇ 
СИЛИ 

РИНОК ПРАЦІ 

ПРАЦЯ 

ВЛАСНІСТЬ 
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«ПРАВИЛА ГРИ» - ІНСТИТУЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ,  
ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ 

 «ПРАВИЛА ГРИ» - ІНСТИТУЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ПРАЦІ 

СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВО ОСОБИСТІСТЬ 

ДОХОДИ ВІД 
ПРАЦІ 

 
 

Рис. 3. Методологічна конструкція концепту інституційної ролі підприємництва у формуванні ме-
ханізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій* 

*Запропоновано за результатами теоретико-методичних узагальнень та удосконалень 
 

Висновки. Інституційні зрушення й ре-
структуризації господарського механізму в 
аграрному секторі економіки вплинули на 
ролі підприємництва, яке визначає ефекти 
зайнятості, моделює спроможності з упрова-

дження засад сталого розвитку територій, 
вибудовує ланцюги продовольчого забезпе-
чення населення. Цей процес зумовлений 
трансформаціями господарського механізму 
на шляху до інноватизації, здобуття конкуре-
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нтних можливостей отримання прибутку. 
Варто виокремити особливості підприємни-
цької діяльності в аграрному секторі економі-
ки, що впливають на зайнятість і сталість, а 
саме: сезонність виробництва, вплив природ-
них факторів, відтворення та використання 
робочої сили, особливості структури вироб-
ництва, попиту на сільськогосподарську про-
дукцію та пропозицію продуктів харчування 
тощо. Ці особливості кардинально впливають 
на способи організації виробництва і праці, 
визначають підприємницький ефект – засади 
його формування й перерозподілу у виробни-
чо-господарській та соціально-економічній 
системі, що зокрема, впливає на зайнятість 
населення, утворення відповідного механізму 
зайнятості населення для сталого розвитку 
сільських територій. Проте в новітній історії 
всеохопною проблематикою є чинник війсь-
кової агресії, яку здійснила Російська Федера-
ція проти України, що кардинально дезоргані-
зовує відносини в царині використання тру-

дового ресурсу сільськогосподарськими під-
приємствами. Отож, у концептуальних оцін-
ках статусу аграрного підприємництва у фор-
муванні механізму зайнятості населення для 
сталого розвитку сільських територій виділя-
ємо координацію досягнення цілей щодо: 
створення робочих місць і забезпечення за-
йнятості населення; організації виробництва 
сільськогосподарської продукції-сировини та 
продовольства; сприяння гарантуванню про-
довольчої безпеки. Проте суспільство, еконо-
міка й сільський сектор України постали пе-
ред дилемою нових викликів, що зумовлені 
чинником війни, а також необхідністю розро-
блення концепцій механізмів повоєнного від-
новлення. Останнє є всеохопним контекстом 
сукупності проблем, які потребують створен-
ня новітньої методологічної бази організації 
функціонування підприємництва в узгодженні 
із засадами сталого розвитку сільських тери-
торій, що вважаємо перспективним завданням 
для подальших наукових розвідок. 
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