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функціонувати в умовах жорсткої конкурентної
боротьби без державного регулювання та фінансо�
вого захисту на державному рівні. Специфіка сіль�
ськогосподарського виробництва вимагає виваже�
ної державної політики протекціонізму для забез�
печення ефективної діяльності за будь�яких умов.

Нині в розвинутих країнах Заходу поширюєть�
ся твердження, що приватна власність на землю
стала перешкодою на шляху до прогресу. Тому її
необхідно замінювати іншою формою власності.

У Німеччині і у Польщі ліквідація колгоспів, а
потім колективних сільськогосподарських підпри�
ємств в Україні викликала велике здивування. У
світі ще такого не спостерігалося, щоб великі інду�
стріальні господарства знищувалися, а майно і зем�
ля розтягувалися. Тому в західних країнах поси�
люється процес укрупнення аграрних господарств,
більше того — держава скуповує землю. У багатьох
країнах значна, а подекуди й переважна частина землі
стала вже державною. Тобто спостерігається об’єк�
тивний процес усуспільнення землі, поступова
трансформація приватної власності на землю у бік
загальнонародної власності, а це і є право кожної
людини на землю. 43 млн. га сільськогосподарських
угідь є одним із головних ресурсів України.

Висновки. Майже десятирічний досвід вилучен�
ня землі у колективних сільськогосподарських
підприємств та її паювання показав помилковість і
неефективність цих заходів. Керівництву держави
слід поступити мудро та проявити мужність і ви�
знати цей факт. Слід прийняти закон про передачу
землі колективам чи сільським громадам, скасував�
ши, таким чином, приватну власність на неї.
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Анотація. У статті проведено аналіз концентрації виробництва в сільському господарстві, виявлено
основні переваги та обмеження, які спостерігаються в сучасних умовах.

Ключові слова: виробництво, концентрація, сільське господарство, агроструктура, технологія, кон’юнктура.

Summary. In the article the analysis of concentration of production is conducted in agriculture, found out basic
advantages and limitations which are observed in modern terms.

Key words: production, concentration, agriculture, agro structure, technology, state of affairs.

Постановка проблеми. Для більшості малих
і середніх фермерських господарств гостро
стоїть проблема досягнення оптимального
рівня концентрації виробництва, а відповідно
й існує проблема забезпечення та ефективного
використання передової техніки та технологій.
Це під силу великим господарствам. Саме вони
по багатьох параметрах переважають дрібні й
малі аграрні господарства.

В той же час навіть при одночасному зростанні
й удосконаленні всіх чинників виробництва та їх
ефективній комбінації питання про переваги ве�
ликого виробництва слід вирішувати в площині
раціональних масштабів підприємств. Тобто забез�
печення оптимального (раціонального) рівня кон�
центрації виробництва — спільне завдання всіх га�
лузей і сфер господарювання. Підприємство з оп�
тимальним рівнем концентрації виробництва (за
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рівних інших умов) може функціонувати рента�
бельніше і бути конкурентоспроможним. Однак не
всім господарствам вдається досягти такого рівня,
але і в цьому разі повинен враховуватися мінімаль�
ний поріг концентрації виробництва, нижче яко�
го підприємство буде нерентабельним унаслідок
невеликих його масштабів. Для кожного виду гос�
подарської діяльності та етапу розвитку продуктив�
них сил існує «свій» мінімальний і раціональний
рівень концентрації виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос�
лідженням зазначеної проблеми присвячені праці
іноземних та вітчизняних науковців і практиків,
таких як В. Я. Амбросов, Г. Є. Мазнев, М. Й. Ма�
лік, В. Я. Месель�Веселяк, В. Нелеп, П. Т. Саблук
та інші. Це свідчить, що проблема оптимальної
концентрації виробництва ціни, особливо в
сільському господарстві потребує глибокого дос�
лідження і є актуальною.

Метою статті є визначення переваг та обме�
жень концентрації виробництва, характерних для
сучасного товарного господарства.

Виклад основного матеріалу. Виробничо�еко�
номічний ефект великого, насамперед за земель�
ними масивами, сільськогосподарського вироб�
ництва знаходить вияв у таких моментах (за
інших рівних умов):

1. Великі господарства мають можливість
ефективніше використовувати уречевлені засоби,
виробничу та соціальну інфраструктуру, застосо�
вувати нову техніку й технологію. Слід погоди�
тися з тими дослідниками, які вважають теоре�
тично обґрунтованим і підтвердженим практикою
факт, що такого ресурсу, як техніка, потрібно
набагато більше при зменшенні розмірів земле�
користування, до того ж значно знижується ефек�
тивність машиновикористання через недованта�
ження машин протягом року чи сезону виконан�
ня робіт. Відбуваються зміни у забезпеченні інши�
ми ресурсами, пов’язаними з наступною перероб�
кою і транспортуванням виробленої продукції [3].

Справа в тому, що будь�яка самостійна ви�
робнича ланка повинна мати певний набір тех�
ніки, виробничу інфраструктуру. У великих гос�
подарствах вони будуть використовуватися більш
тривалий час, тобто коефіцієнт використання
робочих машин і механізмів тут вищий. Крім
того, знижується ймовірність морального зно�
шення засобів праці.

Всеросійський НДІ економіки і нормативів
запропонував метод комплексної оцінки ефек�
тивності різних форм власності та господарюван�
ня в аграрному секторі. Більшість досліджень
свідчать про високу ефективність крупнотовар�
ного виробництва у порівнянні із дрібнотовар�
ним. На великих підприємствах оптимальних
розмірів ефективність використання виробничих
ресурсів у 2–3 рази вища. Це підтверджує й зару�
біжний досвід. У США на 100 га земель великим

господарствам потрібно в 5–10 разів менше тех�
ніки та інших ресурсів. Фонди, земля, праця тут
використовуються в декілька разів ефективніше,
а середній виробіток на одного працівника в 3,2
раза вище загального показника в країні [4].

У розвинутих країнах дрібні ферми мають
нижчу продуктивність праці у 2–5 разів, а фондо�
віддачу — у 8–10 разів, ніж великі. Так, на молоч�
них фермах Великобританії з поголів’ям понад 200
корів продуктивність праці утричі вища порівня�
но із сімейними фермами з поголів’ям до 20 корів,
у США в стаді з 50 корів витрати праці на тварину
удвічі нижчі, ніж у стаді на 10 корів [6, с. 401].

2. Великі господарства ефективніші (порівня�
но з невеликими) і з точки зору раціонального
використання землі. У розрахунку на одиницю
земельної площі її обробіток, збирання врожаю
на великих земельних масивах обходиться дешев�
ше. Але головний ефект виявляється в тому, що
великі господарства мають набагато більше мож�
ливостей для застосування науково обґрунтова�
ної системи чергування культур (сівозмін).

3. У великих господарствах, де зайнято бага�
то працівників, є можливість ефективніше вико�
ристовувати робочу силу. Відносно дешевше й
швидше у практичному і теоретичному аспектах
обходиться підготовка працівників за рахунок їх
вужчої професійної спрямованості порівняно з
універсальною професійною підготовкою фер�
мерів. У великих господарствах використовуєть�
ся спеціалізація і кооперація праці, що сприяє
підвищенню її продуктивності. Крім того, колек�
тивна праця породжує внутрішнє змагання, яке
сприятливо впливає на ставлення до праці.

4. У великих підприємствах є можливість здійс�
нювати первинну обробку або переробку сільсько�
господарської продукції, її зберігання і реалізацію
у фірмових магазинах. Крім того, вони можуть ре�
алізувати продукцію не в період масового збиран�
ня, коли пропозиція вища від попиту, а у більш пізні
терміни із сприятливою кон’юнктурою. Все це дає
змогу збільшувати прибутки підприємств.

5. У соціальному плані велике підприємство з
колективною формою господарюванням має біль�
ше можливостей для забезпечення раціонального
режиму і відпочинку, а спільне використання об’єк�
тів невиробничої інфраструктури у розрахунку на
одну людину обходиться дешевше. Усувається та�
кож проблема суспільної ізоляції трудівників.

6. Великі господарства мають більші можли�
вості щодо закупівлі нової техніки і застосування
прогресивних технологій. Так, у США вони, вико�
ристовуючи досягнення науково�технічного про�
гресу, здійснюють небачену раніше концентрацію і
централізацію сільськогосподарського виробницт�
ва, застосовують ресурсоощадні технології. Такі
господарства дуже продуктивні й високоефективні.
У США великі фермерські господарства із середнім
розміром земельних угідь 2,7 тис. га виробляють
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продукції з кожного гектара у 7 разів більше, ніж
фермери, які мають приблизно середньостатистич�
ний розмір земельних угідь — 168 га [1].

Викладене вище положення щодо переваг
великого виробництва стосується усіх сфер і га�
лузей економіки. В науковій літературі часто
стверджується, що в економіці діє закон переваг
великого виробництва. З цим можна погодити�
ся, але слід зважати, що це закон загальних тен�
денцій, тобто його прояв не набуває абсолютно�
го характеру. Переваги великого виробництва
завжди мають певну межу, за якою вони «затуха�
ють», спадають або навіть не виявляються зовсім.

Згідно із законом спадної ефективності, як
вже зазначалося, додатковий приріст одного з
чинників виробництва при фіксованих значеннях
інших призводить до скорочення приросту про�
дукту. Це зумовлене тим, що зростаючий обсяг
одного із чинників виробництва поєднується з
фіксованим обсягом інших.

Отже, просте збільшення масштабів вироб�
ництва навряд чи забезпечить підвищення еконо�
мічного ефекту. Це можливо лише у тому випадку,
коли кількість приводить до появи нової, вищої
якості. Зростання масштабів виробництва повин�
не супроводжуватися поліпшенням виробничих
технологій і вдосконаленням форм внутрішньогос�
подарської організації праці, кращим використан�
ням виробничих потужностей і робочої сили
(йдеться про переваги кооперації та спеціалізації).
Господарство може збільшуватися до досить знач�
них розмірів, перш ніж воно повністю вичерпає
потенціал великого виробництва.

Які ж моменти зумовлюють вичерпність пе�
реваг великого виробництва? Найчастіше нази�
вають такі обмежувальні чинники:

— удосконалення процесу управління, по�
слаблення контролю за виробничим процесом,
тобто зниження ефективності менеджменту;

— збільшення витрат на транспортування
продукції до ринків збуту і внутрішньогоспо�
дарські переїзди.

Вищевикладене стосується усіх сфер і галузей
виробництва, у тому числі аграрного. Однак кожній
з них притаманні особливості, й сільське господар�
ство — не виняток. Так, більшість дослідників аг�
рарного виробництва, визначаючи дію закону пе�
реваги великого виробництва (у межах оптималь�
ного рівня), вказують на те, що в сільському госпо�
дарстві цей закон діє з великими обмеженнями.

Визначимо чинники, що зумовлюють обмежен�
ня переваг великого виробництва в обробітку землі:

1. У сільському господарстві транспортний
чинник набуває особливого значення. Йдеться
про витрати на внутрішньогосподарські переве�
зення та переїзди, які зростають із підвищенням
концентрації виробництва.

2. На великих підприємствах, як правило, зай�
нято багато працівників. За таких умов важко за�

безпечити матеріальну заінтересованість і відпо�
відальність кожного члена колективу в ефектив�
ному використанні землі та інших засобів вироб�
ництва, слабшає контроль за виробничим проце�
сом, знижується ефективність управління, або до�
рожчає система управління підприємством. Тобто
тут рівень концентрації обмежений природою.

3. Велике виробництво у сільському госпо�
дарстві потребує значних земельних площ, а для
їх придбання потрібні неабиякі кошти.

4. У сільському господарстві чимало видів
виробництва, які можуть бути рентабельними в
межах «малого» і навіть «дрібного» бізнесу, на�
приклад, виноградарство, городництво, садівниц�
тво, бджолярство та ін.

5. Досягти ефекту масштабу виробництва
невеликі підприємства в аграрному виробництві
можуть шляхом кооперації між собою, інтеграції
з підприємствами третьої сфери АПК, поглиб�
лення спеціалізації.

Отже, укрупнення виробництва, рівень його
концентрації має мінімальну, оптимальну й мак�
симальну межі. Нижче мінімальної межі госпо�
дарство може бути нерентабельним саме через
невеликі розміри. Оптимальний рівень концент�
рації сільськогосподарського виробництва (за
інших рівних умов) забезпечує мінімальну со�
бівартість одиниці продукції.

Слід зазначити, що з розвитком виробничих
сил оптимальний розмір землекористування
підвищується. Так, за підрахунками економістів
Німеччини, 20 років тому фермеру, щоб повністю
жити за рахунок доходу від ведення господарства,
досить було мати земельну ділянку розміром в 15
га. Тепер недостатньо і 50 га [4].

У штаті Айова (США) вважають, що для
підтримки нормального рівня життя, займаючись
тільки сільським господарством, фермерська сім’я
повинна обробляти не менше 240 га землі [7, с. 227].

Європейський Союз (ЄС) радить мати фер�
му земельною площею 75 га, худоби утримувати
стільки, скільки гною може прийняти земля.
Вважається, що сільськогосподарська діяльність
є основним бізнесом лише тоді, коли площа зем�
лекористування господарства, яке спеціалізуєть�
ся на рослинницькій продукції, становить не
менше 80–100 га [2].

Досвід країн Західної Європи показує, що
виробництво ефективне, якщо розміри землеко�
ристування перевищують 100 га, а у США — 400
га, що значно вище, ніж у дрібних господарствах.

Фактично навіть у розвинутих країнах середні
розміри земельних ділянок, що припадають на
одну ферму, далекі від оптимальних. Зокрема, в ЄС
переважають дрібні господарства. Частка таких
дрібних господарств становить: у Греції — 76 %, в
Італії — 78, в Іспанії — 58, у ФРН, Австрії, Бельгії,
Нідерландах і Фінляндії — 34–35, у Швеції і Ве�
ликобританії — приблизно 15 і в Данії — 2,6 %
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загальної кількості фермерських господарств. Ча�
стка найбільших господарств (середня площа по�
над 100 га) у всій чисельності фермерських госпо�
дарств: у Великобританії — досягає 16 %, у Фран�
ції — 8, у ФРН — 27 і в Австрії — 2 %. У Голландії
із 120 тис. фермерів половина має орної землі
близько 10 гектарів, понад 30 га — тільки 5,8 %,
решта — від 10 до 30 га. З одного гектара ці фер�
мери виробляють продукції майже у 5 разів більше,
ніж французькі, у 3,3 – ніж німецькі і в 7,4 раза
більше, ніж англійські [5, с. 534].

Таким чином, забезпечення оптимального
рівня концентрації сільськогосподарського вироб�
ництва для більшості фермерських господарств у
розвинутих країнах — це одна із найважливіших
проблем розвитку фермерства. Дрібні і, частково,
середні ферми найбільше зазнають ризику еконо�
мічного банкрутства, більшість із них нерента�
бельні. Саме це зумовлює загальну тенденцію до
концентрації виробництва і кооперації.

Концентрація виробництва на макрорівні
характерна також і для фермерських господарств
України. Так, площа сільськогосподарських угідь
із розрахунку на одне господарство зросла з 56 га
у 2000 році до 102,6 га у 2009�му, валова продук�
ція — відповідно з 34 тис. грн. до 121 тис. грн.

Але оскільки фермерство в Україні не одер�
жало істотного (до речі, й очікуваного) розвитку
(у 2009 році його частка у валовій продукції сіль�
ського господарства становила лише 5,0 %), то
концентрацію виробництва на макрорівні дореч�
но розглядати з погляду двох найбільших секто�
рів — господарств населення і сільськогосподар�
ських підприємств. За обсягами виробництва
валової продукції сектор господарств населення
є найбільшим (у 2009 році — 55,2 %).

Загальна кількість тільки особистих селянсь�
ких господарств (ОСГ) у 2009 році становила 4,6
млн. од. У середньому на одне ОСГ припадало
1,42 га, у т. ч. для ведення ОСГ — 0,62 га, а для
ведення товарного сільськогосподарського ви�
робництва — 0,59 га. Виходячи із цих даних, дещо
умовно можна обчислити рівень їх товарності —
48,8 % [1]. Зрозуміло, що точніше це можна зро�
бити за показниками валової і товарної продукції,
але навіть і цих даних достатньо для того, щоб
мати узагальнений висновок — господарства на�
селення у цілому та ОСГ зокрема не повною
мірою відповідають критеріям малого бізнесу.

Водночас сільськогосподарські підприємства
України за середніми розмірами сільськогоспо�
дарських угідь значно перевищують «європейсь�
ку» і навіть «американську» моделі.

У 2009 році в Україні понад 3000 га сільсько�
господарських угідь мали 1663 сільськогоспо�
дарських підприємств (у т. ч. понад 5000 га —
584). Позитивним є той факт, що їхня питома
вага у загальній площі сільськогосподарських
угідь становила 43,5 %.

З огляду на викладене вище можна ствер�
джувати, що агроструктури усіх організаційно�
правових форм (за винятком більшості ФГ) ви�
користовують більш�менш оптимальні площі
сільськогосподарських угідь.

Великі площі землекористування характерні
передусім для зон Степу й Лісостепу. Так, у
Дніпропетровській області (Новомосковський
район) станом на 1 січня 2009 року в ТОВ АФ
«Олімпекс�Агро» загальна площа сільськогоспо�
дарських угідь становила 16,9 тис. га, в АТЗТ
«Агросоюз» — 10,9 тис. га.

У цілому по області в 324 агроформуваннях
(31 % від загальної їх кількості) використовува�
лось понад 1000 га сільськогосподарських угідь.
Питома вага їх у всій площі сільськогосподарсь�
ких угідь становила 60,1 %. Із розрахунку на одне
таке господарство припадало 2792 га, а в По�
кровському районі — 4869 га, Новомосковсько�
му — 3840 га і найменше у Верхньодніпровсько�
му районі — 2083 га.

Крім того, в Україні одержала розвиток «над�
концентрація» виробництва і земельних ресурсів
з боку агропромислових структур. Так, у 2010 році
одинадцять агрохолдингів орендували по 150 тис.
га ріллі й більше, при цьому абсолютним лідером
залишається ТОВ «Українські аграрні інвестиції»,
які контролюють 330 тис. га ріллі. У середньому
одним із 16 найбільших (100–330 тис. га) агрохол�
дингів орендується 164 тис. га ріллі. В Україні
налічується понад 50 агрохолдингів. Найбільше їх
працює в Полтавській, Черкаській та Київській
областях, які орендують понад 30 тис. га ріллі
кожний. У сукупності вони контролюють близько
5 млн. га, або майже 15 % площі ріллі в Україні.
Слід підкреслити, що найближчим часом переваж�
на більшість агрохолдингів планують розширити
площі орендованих земельних угідь [3].

Виходячи з контексту порушеної проблеми,
можна зробити висновки, що характерною тен�
денцією розвитку світового та національного
сільського господарства є підвищення рівня кон�
центрації виробництва. Цей процес зумовлений
розвитком продуктивних і ринкових сил, НТП
зокрема. Інакше кажучи, стрімкий розвиток про�
дуктивних сил у сільському господарстві, впро�
вадження досягнень НТП (щодо техніки й особ�
ливо технологій), об’єктивна необхідність віднов�
лення та розвитку сільського господарства на
інтенсивно�інноваційних засадах надають чинни�
ку техніко�технологічної оснащеності й відпові�
дно професіоналізму тих, хто її використовує
(техніко�людська система), визначального зна�
чення. Цьому сприяють і такі зовнішні чинники,
як кон’юнктура аграрного ринку, зокрема ринкові
ціни та конкуренція. Глобалізаційні процеси,
зокрема вступ України до СОТ, об’єктивно зму�
шуватимуть вітчизняних аграріїв посилити рівень
технічної оснащеності сільського господарства. А
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ефективне її використання, впровадження нових
технологій потребує відповідних земельних площ
і розмірів агропідприємств.

Саме тому є всі підстави стверджувати, що нині
в сільському господарстві вирішального значення
набуває формування, функціонування й розвиток
сектора високотоварних агроформувань, незалеж�
но від їх організаційно�правових форм. Вони ма�
ють незаперечні переваги щодо ефективного вико�
ристання землі, уречевленої та живої праці.

Разом з тим не варто абсолютизувати пози�
тивне значення процесів концентрації і надкон�
центрації виробництва, формування сектора ве�
ликотоварних агроструктур, їх вертикальну інтег�
рацію й створення різних агропромислових фор�
мувань, зокрема агрохолдингів. Оптимальний
варіант — поєднання великого, середнього, ма�
лого і частково навіть дрібного агробізнесу. Тією
чи іншою мірою це притаманно усім моделям
аграрної економіки. Цьому сприяють такі проце�
си, як кооперація, об’єднання сімейних ферм,
їхня вертикальна інтеграція. Важливою тут є
відповідна аграрна політика у країнах Заходу, яка
певною мірою гальмує проникнення в аграрне
виробництво несільськогосподарських фірм, ви�
користовуючи для цього нормативно�правові
акти. В Україні такі обмеження відсутні.

Можна визнавати чи заперечувати наявність
об’єктивного економічного закону «переваг ве�
ликих підприємств порівняно з малими». Але, як
відомо, практика — критерій істини. А вона
свідчить про те, що розвитку світового сільсько�
го господарства притаманна концентрація ви�
робництва, яка зумовлена перевагами великих
агроструктур. Водночас у сільському господарст�
ві рівень концентрації виробництва значно по�
ступається промисловості й деяким іншим галу�
зям економіки. Об’єктивно він не може призве�
сти не тільки до появи монополій, а й оліго�
полій. Практично у всіх економічно високороз�
винутих країнах уже сформований пріоритетний
сектор великотоварних агроструктур, який є
основою забезпечення їхньої продовольчої без�
пеки. Поряд з ним залишається й сектор дріб�
них, малих і середніх агрогосподарств. Його
збереження значною мірою пояснюється соціаль�
ними аспектами аграрної сфери економіки.

Інакше кажучи, аграрна сфера економіки —
це не тільки виробництво сільгосппродукції, але
й сільські поселення та люди, які там мешкають.
Вони потребують певного рівня доходів, зайня�
тості тощо. Останнє й ставить соціальну межу
посилення концентрації виробництва. З макроеко�
номічних позицій, економічної доцільності підви�
щення ролі сектора великотоварних агроструктур
є вигідним для суспільства. Адже вони високо�
продуктивні, ефективні та фінансово стабільні. З
іншого боку, держава не допускає витіснення по�
вністю малих і навіть мікроферм, надає їм допо�

могу насамперед із метою збереження способу жит�
тя аграріїв та водночас гальмуючи депопуляцію.
Тобто йдеться про соціальний аспект проблеми.

Концентрація виробництва забезпечується за
рахунок переваг великих підприємств порівняно
з малими і середніми. Йдеться про так званий
«ефект масштабу виробництва».

У найзагальнішому вигляді концентрацію
виробництва можна визначити як процес зосе�
редження виробництва на великих підприємствах
й одночасне зменшення їх кількості у тій або
іншій галузі виробництва. Концентрація вироб�
ництва зумовлена насамперед науково�технічним
прогресом і впровадженням його досягнень у
виробництво. Розміри існуючих господарств з
часом не дають змоги рентабельно вести вироб�
ництво, тому виникає потреба його розширення,
як правило, на новій техніко�технологічній та
організаційній базі. Крім того, концентрація ви�
робництва посилюється також ринковою конку�
ренцією. Саме вона призводить, з одного боку, до
банкрутства багатьох підприємств і примусового
їх поглинання великими, а з другого — спонукає
товаровиробників до добровільного об’єднання.

У сільському господарстві, як і інших галу�
зях економіки, на базі нової техніки і технологій
виведення продуктивніших видів тварин і рослин
постійно відбувається концентрація виробницт�
ва. Цей процес посилюється і під впливом логіки
дії ринкових законів. Наслідком укрупнення ви�
робництва у сільському господарстві є скорочен�
ня кількості господарств при одночасному збіль�
шенні рівня концентрації виробництва, насампе�
ред на великих підприємствах.

Звернемося до практики концентрації вироб�
ництва, яка виявляється у процесах скорочення
кількості ферм і збільшення середнього розміру
землекористування.

Так, у США з 1959–1992 рр. кількість ферм
скоротилася майже удвічі, а загальна площа зе�
мель, які займають фермери, — лише на 16 %. У
результаті середній розмір ферми зріс від 303 до
491 акра, або на 62 %. Значно менше скоротила�
ся загальна площа орних земель (лише на 3 %) і
збиральних (на 5 %). Аналогічний процес харак�
терний також для інших розвинутих країн. Зок�
рема, у ФРН кількість фермерських господарств
також зменшується. За останні 40 років чи�
сельність дрібних фермерських господарств ско�
ротилася у 4,5 раза. Одночасно спостерігається
процес зменшення числа працівників на одну
ферму. Дедалі більшого поширення набувають
фермерські господарства підсобного типу, де пра�
цює одна людина. У країнах ЄС щорічно на 3–
6 % зменшується кількість фермерських госпо�
дарств. Наприклад, у Голландії кількість фер�
мерських господарств у 1997 р. зменшилася на 3
тис., а в Норвегії — на 80 тис. одиниць. У Франції
щорічно 4 % фермерів стають безробітними [4].
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Індивідуальні, або сімейні, ферми нерідко
створюють різні об’єднання з метою концентрації
виробництва і використання переваг великого
виробництва. Вони можуть бути організовані на
партнерській або корпоративній основі. Хоч їх
кількість невелика, але роль у сільськогоспо�
дарському виробництві дуже істотна. Корпора�
тивні ферми або ферми, власники яких делегу�
ють право оперативного управління найманому
управлінському персоналу, наприклад, у США,
мають найвищі показники обсягів реалізації про�
дукції в розрахунку на одне господарство.

Крім об’єднань аграрних господарств сімей�
ного типу (про які йшлося раніше), в останні де�
сятиліття певного розвитку набули об’єднання
несімейного типу. Це стосується насамперед
корпорацій несімейного типу. У 70�і роки XX ст.
через пільгове оподаткування багато несільсько�
господарських компаній США почали вкладати
інвестиції у сільське господарство. Як наслідок,
особливо у західних штатах, з’явилися великі
корпорації з відгодівлі худоби (фідлоти), вироб�
ництва бавовни, вирощування цукрових буряків,
овочів і розведення птиці.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Концентрація виробництва є прогресивним про�
цесом. Саме тому у ринковій системі господарю�
вання у всіх галузях національного господарства
діє тенденція зростання концентрації виробницт�
ва. Про закономірності тут вести мову принаймні
некоректно. Зокрема, у промисловості бурхливий
розвиток продуктивних сил і посилення концен�
трації (у 70�ті роки XIX ст. і приблизно до 20�х
років XX ст.) призвів до високих темпів концент�
рації виробництва. У другій половині XX століття
з огляду на дію ряду факторів (прийняття та реа�
лізація антимонопольного законодавства у багатьох

країнах, особливості постіндустріального етапу
розвитку суспільства і як наслідок зростання
масштабів і ролі малого бізнесу та ін.) процес кон�
центрації у промисловості уповільнився. Все це і
дає підставу вести мову не про абсолютний закон,
а про тенденцію зростання концентрації вироб�
ництва. Оскільки НТП є постійним явищем еко�
номічного життя, тому таким є і концентрація
виробництва. Тенденція до витіснення дрібного і
середнього виробництва більшим, очевидно, збе�
режеться і в майбутньому.
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