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Запорізька державна інженерна академія, кафедра ЕП
Найголовнішою складовою економіки та важливим чинником трансформаційних та
інтеграційних процесів держави є аграрний сектор. Але в останні роки сільськогосподарське
виробництво втрачає свої позиції у структурі економіки. Підприємництво українського села
на межі руйнування. Це сталось через кризовий стан економіки, значне скорочення
бюджетного фінансування. Подальший розвиток економіки України неможливий без
розвитку сільських територій.
Останнім часом на селі посилюються негативні процеси: зниження добробуту
населення та зростання масштабів бідності, погіршення демографічної ситуації, оскільки
молодь виїздить із села у місто, збільшення кількості безробітних, відсутність державної
підтримки, у тому числі фінансової
Серед позитивних факторів розвитку підприємництва на селі можна назвати:
дешевша, порівняно із містом, оренда земельних ділянок під будівництво, наявність
природних ресурсів, необхідних для певного бізнесу.
Але якщо ви прийняли остаточне рішення відкрити свою справу в сільській
місцевості, то слід визначиться з його спеціалізацією. Для цього треба орієнтуватися на
локалізацію селища, природні умови, сприятливі для певного роду підприємництва.
Перспективними напрямами розвитку малого бізнесу на сільських територіях є
бджільництво, розведення ставкової риби, вирощування лікарських трав, міні-перероблення
молока і хлібопечення, тваринництво, деревоперероблення, надання туристичних послуг, так
званий сільський, «зелений» туризм (агротуризм), придорожній сервіс, особливу увагу варто
приділити розвитку народних промислів. Досить перспективним є розвиток жіночого
підприємництва у сільських регіонах, для цього потрібні субсидовані кредитні лінії, котрі
працюють з метою надання допомоги у започаткуванні бізнесу та проектів, котрі займаються
такими найактуальнішими для жінок проблемами, як центри денного догляду, невеличкі
ательє з пошиття одягу, місця, де продають основні види продуктів харчування та предмети
першої необхідності, шкільний транспорт.
Агротуризм є досить новим напрямом – це туристична активність людини, цілями
якої є відпочинок у сільській місцевості й ознайомлення із сільськогосподарською
діяльністю, система багатофункціонального розвитку села. Агротуризм також сприяє
розвитку готельного бізнесу, агровідпочинку, агрогастрономії і агротерапії. У ширшому
сенсі агротуризм містить і деякі послуги, пропоновані підприємствами переробної
промисловості й організаціями, що реалізовують сільськогосподарські продукти.
Придорожній сервіс – система об’єктів і послуг, що забезпечує комфорт учасникам
міжрегіональних автодорожніх перевезень, а саме: мешкання, харчування і торгівлю,
охорону, заправку і поточний ремонт автомобілів. Як додаткові, до придорожнього сервісу
належать такі послуги: організація відпочинку й оздоровлення у лазнях і саунах, купання і
риболовля, надання екскурсійного обладнання в пунктах прокату. На сьогодні рівень
розвитку придорожнього сервісу недостатній як за кількістю його об’єктів, так і за якістю
послуг, що надаються.

