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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянуто економічну сутність становлення і функціонування фермерських гос-
подарств на основі їх правових ознак та принципів створення. Обґрунтовано вибір спеціалізації фермерських 
господарств та їх роль у виробництві сільськогосподарської продукції. Наведено репрезентативність фор-
мування фермерських господарств в Україні та з’ясовано проблеми з їх утворення і подальшого розвитку. 
З точки зору конкурентних переваг організації фермерства в Україні і наведено авторські висновки щодо 
перспективності такої форми господарювання у сільському господарстві.

Ключові слова: фермерські господарства, особливості і принципи функціонування, виробнича спеціаліза-
ція, сільськогосподарське виробництво, самозабезпечення, доход.

Summary. In the article the economic substance of the formation and operation of farmers on the basis of their 
legal characteristics and principles of creation. The choice of specialization of farms and their role in agricultural 
production. An representativeness formation farms in Ukraine and found a problem with their education and further 
development. In terms of the competitive advantages of farming organizations in Ukraine are the author’s conclusions 
about the viability of this form of management in agriculture.

Key words: farms, features and principles of operation, production specialization, agricultural production, self-
sufficiency, income.

в агробізнесі відводиться фермерству — новому 
соціально-економічному явищу, яке сприяло не 
тільки переходу до багатоукладного господарю-
вання, але й формуванню середнього класу. Фер-
мерські господарства можуть бути орієнтовані на 
виробництво найбільш конкурентоспроможної 
органічної продукції, здійснювати не тільки ви-
робничо-економічні, але й соціально-екологічні 
функції шляхом раціональної територіальної ор-
ганізації свого розміщення.

Існує багато причин, чому фермерські госпо-
дарства є одним із явищ, яке все важче піддаєть-
ся розумінню. По-перше, така форма організації 
праці часто суперечить бюрократичній логіці, 
формальним правилам і виробничій доцільності, 
що стали пріоритетами сучасності. Фермерські 
господарства сьогодні сприймаються, з одного 
боку, як щось застаріле і недосконале, з іншо-
го — привабливе і не позбавлене певного зміс-
ту. По-друге, суспільству часом важко зрозуміти 
призначення фермерських господарств через 
складність, неоднозначність і багатогранність 
такого явища.

Особливості функціонування фермерських 
господарств в Україні обумовлені сучасними реа-
ліями аграрної реформи, серед яких необхідно ви-
окремити контроль над основними ресурсами ви-
робництва (земля, худоба, сільськогосподарські 
культури, матеріальні цінності та ін.), доступ до 
мережі аграрних ринків, отримання доходу для са-
мозабезпечення і подальшого розвитку господар-
ства. При цьому вирішується важливе соціальне 
питання — зайнятість і професійне вдосконален-
ня завдяки самовідданості та сумлінності праці. 
Крім того, для фермерства присутня гнучкість і 
чутливість до досягнень науково-технічного про-

Постановка проблеми. Адаптація вітчизня-
ної аграрної економіки до умов активізації рин-
ково-конкурентного середовища і поглиблення 
міжнародної інтеграції вимагає пріоритетного 
вирішення економічною наукою та практикою 
господарювання комплексу проблем, пов’язаних 
зі сталим розвитком підприємницьких структур 
в агробізнесі, серед яких провідне місце займа-
ють фермерські господарства, щодо забезпечення 
ефективного соціально-економічного їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
рія, методологія та практика становлення і функ-
ціонування фермерських господарств у проце-
сі ринкових перетворень в аграрній економіці 
знайшли своє відображення у наукових працях 
І. М. Глібчука, В. П. Горьового, С. В. Тимчука, 
П. М. Макаренка, Л. Л. Мельника, Ю. О. Махор-
това, В. Л. Дмитренка та інших вчених.

Незважаючи на вагомий внесок опубліко-
ваних наукових праць у визначенні економічної 
ніші і ролі фермерства, залишаються не повністю 
охоплені питання економіко-соціальної складо-
вої їхнього функціонування.

Метою статті є дослідження та обґрунтуван-
ня економіко-соціальної сутності становлення 
і функціонування фермерських господарств в 
Україні.

Виклад основного матеріалу. Економічна ре-
форма, формування ринку, розвиток різних форм 
власності у сільському господарстві України ви-
значають складні соціально-економічні завдання 
підвищення конкурентоспроможності сільсько-
господарського виробництва. Вирішення цих 
завдань вимагає ділової активності, підприєм-
ливості та комерційної ініціативи. Важлива роль 
розвитку комерційних засад та підприємництва 
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гресу, пристосованість до мінливої політичної та 
економічної ситуації. Свідченням цього є специ-
фічна організаційна форма, коли усі рішення на 
свій ризик і розсуд приймаються власником або 
його сім’єю.

Фермерське господарство — особливий вид 
підприємницької діяльності громадян України, 
що полягає у виробництві, переробці та реаліза-
ції сільськогосподарської продукції з метою одер-
жання прибутку [1], і характеризується за такими 
основними ознаками [2]:

 — самостійний суб’єкт аграрного господарю-
вання на підприємницькій основі з правом юри-
дичної особи;

 — діяльність здійснюється виключно грома-
дянами України лише на добровільних засадах;

 — індивідуальність — сімейно-трудовий ха-
рактер господарювання у сільськогосподарсько-
му виробництві;

 — використання земель сільськогосподарсько-
го призначення як основний засіб виробництва;

 — сільськогосподарська продукція, виробле-
на фермерським господарством, має товарний 
характер;

 — мета діяльності — отримання доходу.
З урахуванням наведених ознак фермерсько-

го господарства можна сформулювати таке його 
визначення: фермерське господарство — це до-
бровільне утворення громадян України на пра-
вах юридичної особи, пов’язаних між собою ро-
динними зв’язками, члени якого спрямовують 
свою діяльність на виробництво, переробку та 
реалізацію сільськогосподарської продукції з ме-
тою отримання доходу, використовуючи земельні 
ресурси сільськогосподарського призначення як 
основний засіб виробництва.

Фермерство — новітня форма господарюван-
ня в сучасних ринкових умовах на землях сіль-
ськогосподарського призначення, яка характе-

ризує аграрний сектор економіки, а через нього і 
економіку України [3]. І як один із видів підпри-
ємницької діяльності у сільському господарстві 
фермерство ґрунтується на своєрідних принципах 
свого становлення та функціонування в мінливих 
умовах ведення агробізнесу (рис. 1).

Незважаючи на певну широту і повну авто-
номію ведення господарської діяльності (рис. 1), 
умови функціонування фермерських господарств 
в Україні є досить складними, що обумовлює 
окреслення основних проблем їх розвитку:

 — складний правовий механізм отримання зе-
мельних ділянок для створення фермерського гос-
подарства та невизначеність суб’єктивного складу 
правовідносин приватної вартості на землю;

 — відсутність спеціалізованої юридичної 
служби на селі, яка б належним чином надавала 
правову допомогу фермерським господарствам 
та сприяла їх правовому і економічному захисту, 
особливо селянам, які мають намір створити фер-
мерські господарства;

 — деякі представники органів влади та са-
моврядування нерідко допускають юридичні по-
рушення при вирішенні питань щодо виділення 
земельних ділянок для створення фермерських 
господарств, не дотримуючись принципу рівно-
правності форм власності;

 — відсутність єдиного кодифікаційного акта, 
який мав би змогу уніфікувати аграрне законодав-
ство (наприклад Аграрний кодекс України).

Отже, у зв’язку з недосконалістю чинного 
законодавства, недостатньою державною увагою 
до потреб фермерства та слабкою їх соціальною 
захищеністю кількість фермерських господарств 
в Україні за останні роки має тенденцію до змен-
шення (рис. 2).

Як свідчать наведені дані (рис. 2), кількість 
фермерських господарств в Україні зменшилась 
на 10312 од. у 2014 р. проти 2005 р., або на 24,3 %. 

Причиною таких змін є 
довготривалий диспари-
тет цін на промислову 
і сільськогосподарську 
продукцію з нееластич-
ністю її ринкового попиту, 
що відповідно відобрази-
лось в отриманні дохо-
дів фермерів та зумовило 
ліквідацію більшості фер-
мерських господарств або 
їх злиття (укрупнення) за 
певною спеціалізацією 
виробництва. Останнє 
дозволяє підібрати вироб-
ничий напрям за рахунок 
розширення земельних 
угідь і тим самим умож-
ливити залучення інвес-

Рис. 1. Принципи функціонування фермерських господарств  
(розроблено автором за [4])
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тицій, переслідуючи ціль продуктивного ведення 
господарської діяльності.

Передумовою продуктивного ведення фер-
мерського господарства є вибір певної форми 
спеціалізації виробництва на основі оптималь-
ного поєднання галузей (тваринництво, рослин-
ництво), тобто той варіант, який за певних умов 
найвигідніший. За спеціалізацією в Україні діють 
фермерські господарства таких типів, як рос-
линницькі, що спеціалізуються на вирощуванні 
зернових, соняшнику, цукрових буряків. У струк-
турі товарної продукції таких господарств біль-
ше ніж 50 % припадає на два-три основних види 
продукції рослинництва. Господарства рослин-
ницько-тваринницького типу: зерно-молочні, 
зерно-свинарські. На таких фермах раціонально 
використовують побічну продукцію і займають-
ся переважно двома галузями, на які припадає 
більше ніж 60 % товарної продукції. Господарства 
з вузькою спеціалізацією займаються виробни-
цтвом окремих видів продукції тваринництва, як 
правило, це птахівництво чи свинарство на ку-
пованих кормах, виробництвом овочів або ж не-
традиційними видами продукції (бджільництво, 
рибництво, квітникарство).

Важливим аспектом у підвищенні еконо-
мічної стійкості фермерського господарства є 
оптимально розвинута внутрішньогосподарська 
інфраструктура і спеціалізація виробництва. При 
обґрунтуванні спеціалізації необхідно виявити 
потребу господарства в ресурсному потенціалі, 
вивчити і обрати альтернативні варіанти перед-
бачуваної спеціалізації виробництва, провес-
ти аналіз передбачуваних витрат виробництва і 
можливих прибутків, одержуваних від кожної з 
галузей. При цьому перспективою є замкнутий 
цикл виробництва, де організація з переробки 
отриманої продукції дозволить виготовляти го-

товий до споживання продукт (олія, хлібобулоч-
на продукція, м’ясо-молочні вироби та ін.). Це 
дозволить диверсифікувати виробничу діяль-
ність фермерського господарства і дасть мож-
ливість отримати додатковий доход та сприяти 
зростанню зайнятості сільського населення за 
рахунок збільшення робочих місць від розши-
рення своєї діяльності.

Внаслідок цього фермерам притаманна ба-
гатогалузева модель розвитку, а диверсифікація 
виробництва є однією з можливостей зменшити 
ризик банкрутства. Виробництво декількох ви-
дів продукції дасть змогу у разі невдачі збитки 
від одного виду продукції перекрити чи урівно-
важити прибутками від інших. А з поглибленням 
інтеграційних процесів у сільському господарстві 
та кооперування виробничої діяльності фермер-
ських господарств постає можливість отримувати 
додаткові прибутки від реалізації продукції пере-
робки, що забезпечить ефективність виробничої 
діяльності таких організаційних форм.

З метою забезпечення стабільного розвитку 
фермерства в Україні та посилення його позицій 
на аграрному ринку основними напрямками ді-
яльності мають стати інтенсифікація виробни-
цтва фермерських господарств, яка спрямована 
на якість отримуваного продукту, що в кінцево-
му результаті забезпечить цінову конкуренцію на 
ринку продовольства. А удосконалення на рівні 
регіонів та держави системи економічних відно-
син на основі поліпшення правового і фінансово-
го клімату в аграрному секторі економіки сприя-
тиме розвитку фермерського руху в країні.

Висновки. Фермерське господарство є фор-
мою організації сільськогосподарського вироб-
ництва, яке поряд з іншими сільгоспвиробника-
ми в умовах ринкових відносин має забезпечувати 
продовольчу безпеку країни.

Рис. 2. Динаміка фермерських господарств України у 2005–2014 рр.  
(розраховано автором за даними [5])
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Фермерські господарства формуються за 
рахунок особистих матеріальних засобів і вкла-
дів, а також за рахунок доходів, одержаних від 
виробничої і комерційної діяльності, та інших 
надходжень. Функціонують фермерські гос-
подарства в умовах самоокупності, самостійно 
визначають напрями своєї діяльності, спеціалі-
зацію, організовують виробництво сільськогос-
подарської продукції, її переробку та реалізацію. 
За власним розсудом підбирають партнерів для 
економічних зв’язків у всіх сферах діяльності, а 
всі витрати покривають за рахунок власних до-
ходів.

За соціальною складовою фермерські госпо-
дарства — сімейно-трудові об’єднання мешкан-
ців певного села, життя і побут яких пов’язаний 
із рільництвом, скотарством на основі особис-
тої праці, спрямованої на виробництво товарної 
маси продуктів харчування та отримання доходів, 
а отже, й на забезпечення існування самого домо-
господарства і добробуту його членів. Це перед-
усім економічно-соціальна одиниця аграрного 
виробництва, яка може функціонувати як в суто 
автономному режимі, так і в режимі тісної коо-

перації з іншими сільськогосподарськими і пере-
робними підприємствами, однак не втрачаючи 
своєї самостійності.
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УДК 378.14 Н. О. Попова

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ У ФОРМУВАННІ  
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Анотація. У статті досліджується роль інноваційного потенціалу ВНЗ у формуванні ключових компе-
тенцій. Визначено принципи формування та використання інноваційного потенціалу ВНЗ. Розглядається 
використання освітніх технологій як складової інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційний потенціал ВНЗ, компетенції, реалізація іннова-
ційного потенціалу ВНЗ, освітні технології.

Summary. This article examines the role of the innovative potential of universities in formation of key compe-
tences. Principles of formation and use of innovative potential of universities are determined. We consider the use of 
educational technology as a component of innovative potential.

Key words: innovative potential, innovative potential of universities, competence, implementation of innovative 
potential of universities, educational technologies.

Постановка проблеми. Трансформаційні про-
цеси, що відбуваються сьогодні в житті суспіль-
ства, стосуються всіх сфер його діяльності й існу-
вання, зокрема освітньої сфери як основоположної 
компоненти формування світогляду особистості. 
Швидкий розвиток прогресу, практично некерова-
ний та непрогнозований процес суспільних пере-
воротів, розпаду держав і змін геополітичної кар-
ти світу, наукових винаходів та їх впровадження в 
життя вплинули на вимоги, що стоять перед освіт-
німи системами останніх десятиліть [1, с. 5].

Зазначені зміни зумовили пошуки більш ефек-
тивної освітньої політики, орієнтованої не стільки 
на передання знань, скільки на оволодіння умін-
нями, навичками, які дозволяють легко адаптува-
тися до нових соціально-професійних технологій, 
взаємодіяти з різними інформаційно-комуніка-
ційними системами, а також реалізувати в трудовій 
сфері потреби самовираження, самоудосконален-
ня, творчості і визнання. Забезпечити підготовку 
таких фахівців можуть лише навчальні заклади, які 
володіють значним інноваційним потенціалом.

© Н. О. Попова, 2015
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