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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

абстракції  –  при  розгляді  сутності  аграрного  підприємництва  та  розвитку  сільських

територій; аналізу і синтезу – при дослідженні ролі аграрного підприємництва в розвитку

сільських  територій;  статистичного  –  при  визначенні  тенденцій  розвитку  аграрних

підприємств; індексного методу – при розробці інтегрованого індексу розвитку сільських

територій;  системного  підходу   –  при  визначенні  перспектив  розвитку  аграрного

підприємництва в контексті євроінтеграції.

Результати.  В  статті  обґрунтовано  роль  аграрного  підприємництва  в  розвитку

сільських територій на сучасному етапі євроінтеграційних процесів. Здійснено теоретичне

узагальнення  поняття  «аграрне  підприємництво».  Проаналізовано  стан  аграрного

підприємництва в регіонах України. Розкрито можливості та загрози, які виникають перед

аграрними підприємствами в контексті  євроінтеграції.  Запропоновано  заходи державної

політики щодо активізації діяльності аграрного підприємництва в контексті євроінтеграції.

Новизна. Проаналізовано  сучасний  стан  аграрного  підприємництва  та  визначено

його роль у розвитку сільських територій України в умовах євроінтеграції.

Практична значущість.  Результати наукового дослідження будуть  корисними для

аграрних підприємств, які функціонують в євроінтеграційних умовах. 

Ключові слова: аграрне підприємництво, сільські території, розвиток, перспективи, 
державна підтримка, європейська інтеграція.
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