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У сільському господарстві особливості підприємницької діяльності визначаються
специфікою процесу виробництва в цій галузі. Серед особливостей сільського господарства
найбільш значущою є використання землі як головного засобу виробництва. Від її
правильного використання залежить весь успіх господарської діяльності. Саме тому при
правильному ставленні до землі необхідно дбайливо використовувати і не допускати зміни
сільськогосподарського обороту, постійно підвищувати родючість ґрунту, дотримуватися
екологічних вимог. Ці заходи допоможуть тривалий час отримувати високий урожай, тим
самим забезпечуючи підприємству максимальний прибуток. Важливою особливістю є велика
залежність від кліматичних умов.
Розглянувши першу особливість, ми визначили, що в сільському господарстві головним
є земля, саме тому слід врахувати погодні умови. Існує величезний ризик з боку підприємців,
які змушені використовувати частину своїх коштів на страхування, так як неможливо
передбачити зміну метеоумов, пов'язаних з посухою, повінню, ураганами, хворобами
сільськогосподарських культур та іншими. Залежність від навколишнього природного
середовища (типу ґрунтів, мікроорганізмів і т.д.) є непереборний особливістю в сільському
господарстві, але сільськогосподарський виробник може трохи скорегувати їх
несприятливий вплив за рахунок використання науково-технічного прогресу.
Суттєвою особливістю сільського господарства є також сезонність виробництва і
використання праці. Здебільшого це виникає в результаті розбіжності часу виробництва,
необхідного для отримання продукції, і робочого періоду, який коротше за тривалістю і
являє собою час впливу людини на предмет праці. Сезонність ніяк не може бути усунена в
зв'язку з циклічністю розвитку організмів рослин і тварин. Наступною особливістю для
сільського господарства є швидкопсувний характер продукції і зосередженість виробництва
в просторі. Це обумовлює витрати на транспорт, підвищується собівартість продукції,
ускладнюється збут. Для того, щоб знизити ці негативні наслідки необхідно постійно
інвестувати фінансові ресурси в галузь сільського господарства. Не можна забувати і про те,
що підприємницька діяльність в сільському господарстві знаходиться в сильній залежності
від ринку промислових засобів виробництва і цін на них . Необхідно враховувати, що умови
на ринку постійно змінюються, змінюються ціни і методи їх формування. На це можуть
впливати як зовнішні (ситуація в країні, економічний стан, конкурентоспроможність
продукції), так і внутрішні (життєвий цикл продукції, особливість виробництва) фактори.
Таким чином, сільське господарство є основним джерелом харчування для населення,
завдяки якому існує велика кількість робочих місць для населення. Маючи свої відмінні
риси, сільське господарство значно впливає на підприємницьку діяльність і її ефективність.
Облік даних особливостей допомагає підприємствам, що здійснюють підприємницьку
діяльність постійно вдосконалювати свої засоби виробництва, збільшувати врожайність
сільськогосподарських культур за рахунок використання сучасних технологій, зміцнювати
своє фінансове становище.

