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АНОТАЦІЯ 

Корчинський І. О. Оргазізаційно-економічні перетворення в аграрній 

сфері та формування її архітектоніки.– Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністью 08.00.03 – економіка на управління національним  

господарством – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 

2019. 

 

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологчних засад та 

практичних рекомендацій з удосконалення управління процесами 

формуванням архітектоніки аграрної сфери на основі організаційно-

економічних перетворень форм економічної діяльності.  

За результатами аналізу спеціальної літератури досліджено теоретичні 

положення та систематизовано наукові підходи щодо трактування змісту 

термінів “аграрний сектор, агропромислове виробництво, агропромисловий  

комплекс, аграрна сфера”, що розглядаються з позиції співвідношення як 

загального і часткового. Окреслено аграрну сферу як об’єкт державного 

управління, яке необхідно здійснювати з врахуванням законів  архітектоніки. 

Систематизовано термінологічну основу для наукової ідентифікації аграрної 

сфери як об’єкта наукових досліджень з позицій архітектоніки. У межах 

розгляду генезису сформульовано авторське тлумачення поняття 

“архітектоніка аграрної сфери”.  

Сформовано методичні підходи дослідження організації і 

функціонування аграрної сфери як сукупності базових організаційних  форм. 

Доведено, що ключовою засадою формування архітектоніки аграрної сфери є 

зміни в організації виробництва, а організаційні форми відіграють 

визначальну роль. 
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Показано механізм інституційного впливу на темпи і результати 

процесу організаційно-економічних перетворень і формування основних 

організаційно-правових форм господарювання. Запропоновано власне  

визначення поняття “організаційно-економічні перетворення” як   

неперервного процесу утворення нової економічної організації господарської 

системи, напрям, динаміка і масштаби охоплення яким сукупності суб’єктів 

господарювання обумовлюються впровадженням базових інститутів, що 

забезпечують ринковий характер змін і формують архітектоніку аграрної 

сфери. 

Сформульовано визначення організаційної форми економічної 

діяльності як економічної категорії. Встановлено, що форма реалізує свої 

функції у вигляді інституціоналізованих організаційно-правових форм 

конкретних суб’єктів господарювання. Обгунтовано теоретичний висновок 

про те, що організаційна форма є конструктивним елементом економічної 

організації аграрної сфери як цілісної системи, що утворює її конструкт. 

Встановлено механізм її впливу на процес формування загальної 

архітектоніки аграрної сфери. 

На основі полікритеріального аналізу розкрито характеристики і ознаки 

організаційної форми економічної діяльності. Сформульовано наукове 

поняття організаційної форми економічної діяльності як економічної 

категорії, розкрито її вплив на результати діяльності суб’єктів 

господарюванння, досліджено її роль у формуванні архітектоніки аграрної 

сфери.  

Досліджено закономірності та особливості процесу організаційно-

економічних перетворень, встановлено, що організаційно-економічні 

перетворення в аграрній сфері є неперервним процесом змін під 

інституціональним впливом змісту і форм діяльності суб’єктів 

господарювання шляхом адаптації існуючих і утворення на засадах приватної 

власності нових економічних одиниць, наслідком чого є формування 
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архітектоніки аграрної сфери як цілісної суспільно-економічної системи у 

вигляді особливого її конструкту. 

Висунуто і обгрунтовано твердження про те, що трансформаційні 

процеси і організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері в 

основному є завершеними, охарактеризовано ознаки, що вказують на 

завершеність процесу. 

Охарактеризовано особливості процесу утворення під 

інституціональним впливом інтегрованих агропромислових об’єднань, 

імплементації фермерських господарств і трансформації сільських 

домогосподарств як окремих елементів архітектоніки аграрної сфери. 

Обгрунтовано періодизацію процесу утворення агропромислових формувань 

і розкрито особливості окремих його етапів у взаємозв’язку з темпами 

інституціональних перетворень. 

Проведено аналіз економічних результатів діяльності базових 

організаційних форм як сукупності суб’єктів господарювання, і здійснено 

оцінку їх впливу на забезпечення збалансованого, стійкого, гармонійного, 

соціально-орієнтованого розвитку аграрної сфери у відповідності до законів 

архітектоніки.  

Встановлено взаємозв’язок між функціональністю організаційної 

форми і її ефективністю, яка проявляється у вигляді ефекту масштабу. 

Запропоновано авторське трактування змісту і механізму утворення ефекту 

масштабу в залежності від організаційної форми економічної діяльності, що 

розширює сферу формування цього ефекту з мікроекономічного  до мезо та 

макрорівня. Встановлено, що кількісно ефект масштабу залежить від типу 

організаційно-правової форми, рівня її інституціоналізації та структурної 

організації суб’єкта господарювання.  

Для високоінтегрованих агропромислових об’єднань цей ефект 

проявляється як сумарна економія трансформаційних, транзакційних та 

інтеракційних витрат. Для фермерських господарств ефект масштабу 

проявляється при їх укрупенні або організаційному об’єднанні у більші 



 

 
 

5

структури. Для особистих селянських господарств передумовою прояву 

ефекту є підвищення їх товарності або організаційна консолідація  

виробничих можливостей у вигляді кооперації. 

Проаналізовано показники діяльності агропромислових об’єднань, 

фермерських господарств і сільських домогосподарств в якості  

конструктивних елементів архітектоніки, розкрито проблеми їх 

функціонування як організаційних форм. Вказано джерела їх ефективності за 

рахунок інституціонального сприяння та бюджетної підтримки. 

 Здійснено SWOT-аналіз і обгрунтовано напрямки і можливості 

подальших організаційно-економічних перетворень агропромивлових 

формувань, фермерських господарств та господарств населення з метою 

удосконалення  архітектоніки аграрної сфери.  

Обгрунтовано теоретико-методологічну конструкцію механізму 

стратегічного управління процесом формування архітектоніки аграрної 

сфери на основі раціональної взаємодії форм господарювання, що у 

відповідності передбачає усунення диспропорцій в темпах розвитку окремих 

форм господарювання, досягнення синхронності в динаміці 

інституціональних перетворень з метою посилення їх соціальної 

спрямованості з поступовим  переходом до соціоекономічної моделі розвитку 

аграрної сфери. 

На основі економіко-математичного моделювання встановлено 

прогнозні показники валового виробництва сільськогосподарської продукції 

для корпоративного та індивідуального секторів на середньострокову 

перспективу. В рамках прогнозу визначено очікувані структурні 

співвідношення між окремими організаційними формами, що можуть 

слугувати індикаторами розвитку агпропромислового виробництва та 

обумовлювати дії органів управління і масштаби фінансової підтримки.  

Встановлено, що розвиток архітектоніки аграрної сфери держави може 

бути ефективним при удосконаленні її локальних моделей на рівні окремих 

регіонів. Запропоновано концепцію удосконалення локальної моделі 
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архітектоніки, що передбачає обмеження інституціональної підтримки 

розвитку корпоративного сектора, в.т.ч. агропромислових об’єднань, та її 

посилення для прискореного розвитку організаційних форм  індивідуального 

сектора.  

Запропоновано в рамках локальної моделі створення змішаного сектора 

агропромислового виробництва на основі інтеграції середніх і малих форм 

господарювання, а також селянських господарств з достатнім рівнем 

товарності виробництва. Вказано на необхідність активізації дій органів 

державної влади і місцевого самоврядування в процесі реалізації  цієї моделі 

з метою прискорення розвитку сільських територій і посилення економічної 

активності сільського населення. 

Запропоновано напрямки удосконалення і практичні заходи з 

посилення впливу органів державного управління  на  динаміку та 

синхронність процесів  організаційно-економічних перетворень на 

загальнодержавному та регіональному рівнях, що дозволяє підтримувати 

стан рівноваги, стійкості і збалансованості аграрної сфери як цілісної 

системи. Запропоновано інституціональне сприяння органів державної влади 

і місцевого самоврядування направити на створення сектора економіки 

послуг, інтернетизацію і логістичну інфраструктуру, започаткування 

мережевої організації сільської економіки на засадах цифрової економіки. 

Удосконалення архітектоніки аграрної сфери держави буде 

результативним при синхронному здійсненні заходів з організаційно-

економічних перетворень на державному та локальному рівнях. 

Обгрунтовано необхідність переходу до соціоекономічної моделі 

розвитку аграрної сфери і запропоновано концепцію її впровадждення на 

локальному рівні.  

Ключові слова: аграрна сфера, архітектоніка аграрної сфери, 

інституціоналізація, організаційно-економічні перетворення, організаційні 

форми економічної діяльності,  соціоекономічна модель 
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ANNOTATION 

Korchynskyi I .O. Organizational and economic transformations in agrarian 

sphere and formation of its architectonics. – Qualifying paper as a manuscript.   

 

Thesis for obtaining the degree of a Doctor of Economics by specialty 

08.00.03 – Economics and National Economy Management. – Lviv University of 

Trade and Economics, Lviv, 2019. 

 

The dissertation is devoted to development of theoretical and 

methodological fundamentals and practical recommendations concerning 

improvement of management of the processes of formation of agrarian sphere 

architectonics on the principles of organizational and economic transformations of 

the forms of economic activity.  

Analysis of the specific literature is focused on the study of theoretical 

fundamentals, and it also supplies systematization of the scientific approaches to 

interpretation of the concepts of “agrarian sector, agro-industrial production, agro-

industrial complex, agrarian sphere”, which are considered from the position of 

correlation of the general and partial. The work outlines agrarian sphere as an 

object of state management, which should be performed with consideration of the 

laws of architectonics. The research also makes systematizations of the 

terminological base for scientific identification of agrarian sphere as an object of 

scientific investigations from the position of architectonics. Having studied the 

genesis, the dissertation supplies the author’s interpretation of the concept of 

“architectonics of agrarian sphere”.  

The research describes methodic approaches to investigation of the 

organization and performance of agrarian sphere as a complex of basic 

organizational forms. It is argued that transformations in production organization is 

a key principle of formation of the agrarian sphere architectonics, where 

organizational forms are of sufficient importance. 
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The dissertation describes the mechanism of institutional impact on rates and 

results of the process of organizational and economic transformations, and 

establishment of the main organizational and legal forms of economic activity. The 

work proposes author’s interpretation of the concept of “organizational and 

economic transformations” as a continuous process of establishment of a new 

economic organization of the economic system. A direction, dynamics and scale of 

the process are determined by introduction of basic institutes, securing the market 

character of transformations and creating architectonics of agrarian sphere.  

The research defines the organizational form of economic activity as an 

economic category. It is noted that the form performs its functions as 

institutionalized organizational and legal forms of definite subjects of economic 

activity. The research suggests theoretical conclusion that the organizational form 

is a constructive element of economic organization of agrarian sphere as an 

integral system, which makes its construct. The work estimates its impact on the 

process of formation of general architectonics of agrarian sphere.    

Basing on a poly-factorial analysis, the author gives characteristics and 

features of the organizational form of economic activity as an economic category, 

describes its importance in formation of architectonics of agrarian sphere.  

The research studies regularities and peculiarities of the process of 

organizational and economic transformations, defines that organizational and 

economic transformations in agrarian sphere is a continuous process of 

transformations under the institutional impact of essence and forms of activities of 

economic subjects by means of adaptation of the existing economic units and 

establishment of new ones on the fundamentals of private ownership. It has 

resulted in formation of architectonics of agrarian sphere as an integral social-

economic system in the form of its specific construct.   

The dissertation suggests and argues the idea that transformational processes 

and organizational-economic transformations in agrarian sphere are completed, and 

outlines the feature to confirm the process completion.  
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The work characterizes the process of formation under the institutional 

impact of integrated agro-industrial formations, implementation of farming 

enterprises and transformation of rural households as separate elements of agrarian 

sphere architectonics. The research proposes periodization of the process of 

establishment of agro-industrial formations and reveals particularities of its stages 

referring to the rates of institutional transformations. 

The dissertation also analyzes economic results of performance of the basic 

organizational forms as an aggregate of economic subjects, and makes assessment 

of their impact on support of a balanced, sustainable, harmonious, and socially 

focused development of agrarian sphere according to the laws of architectonics. 

The thesis determines relations between efficiency of an organizational form 

and its functionality, which is manifested in the form of a scale effect. The author 

proposes his personal interpretation of the essence and mechanism of formation of 

the scale effect depending on the organizational form of economic activity, which 

expands the sphere of the effect formation from micro-economic to mezzo and 

macro level. It is determined that the volume of the scale effect depends on the 

type of organizational and legal form, level of its institutionalization and structural 

organization of the economic subject.   

For highly integrated agro-industrial formations, the effect is manifested as 

total saving of transformational, transactional and interactional costs. For farming 

enterprises, the effect of scale is revealed in case of integration or organizational 

amalgamation into larger structures. For private peasant farms, the effect is 

observed in case of increase of their marketability or organizational consolidation 

of production capacities in the form of cooperation.  

The dissertation analyzes indices of operation of agro-industrial formations, 

farming enterprises and rural households as constructive elements of 

architectonics, outlines problems of their performance as organizational forms, and 

points sources of their efficiency under institutional and budget support. 

In the progress of the research, the author has made SWOT-analysis and 

argued directions and possibilities of the following organizational and economic 
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transformations of agro-industrial formations, farming enterprises and farms of 

population for improvement of agrarian sphere architectonics.   

The research defines a theoretical and methodological construction of the 

mechanism of strategic management of the process of formation of agrarian sphere 

architectonics on the basis of rational interaction of the economic forms. It expects 

elimination of disproportions in the rates of development of some forms of 

economic activity, achievement of synchronism in the dynamics of institutional 

transformations to intensify their social focus with the gradual transfer to the 

social-economic model of agrarian sphere development.  

Basing on economic and mathematic modeling, the work defines the 

expected indices of gross production of agricultural products for corporative and 

individual sectors in the mid-term prospect. Within the forecast, the author marks 

the expected structural correlations between some organizational forms, which can 

serve as indicators of development of agro-industrial production and can activate 

the bodies of management and increase the volume of financial support.  

It is determined that development of architectonics of agrarian sphere of the 

state can be effective under improvement of its local models at the level of separate 

regions. The research proposes a conception of improvement of the local model of 

architectonics, which expects restrictions of institutional support for development 

of the corporative sector, including agro-industrial formations, and their 

intensification for accelerated development of organizational forms of the 

individual sector.   

Within the local model, it is proposed to establish a mixed sector of agro-

industrial production on the principles of integration of the medium-size and small 

forms of economic activity, as well as peasant farms with a sufficient level of 

production marketability. The research points the necessity of activating of the 

bodies of state power and local government in the process of implementation of 

that model to speed up development of rural territories and intensify economic 

activity of rural population. 
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The dissertation suggests directions for improvement and practical measures 

for strengthening of the impact of the state management bodies on dynamics and 

synchronism of the processes of organizational and economic transformations at 

the national and regional levels, supporting balance and sustainability of agrarian 

sphere as an integral system. It is suggested to focus institutional support of the 

bodies of state power and local government on establishment of the economic 

sector of services, internetization and logistic infrastructure, on initiation of a 

network organization of rural economy on the principles of digital economics.    

Improvement of the architectonics of agrarian sphere of the country will be 

effective in case of synchronic undertaking of the measures of organizational and 

economic transformations at the state and local levels. 

The dissertation argues the necessity of transition to the social-economic 

model of agrarian sphere development and suggests a conception of its 

introduction at a local level.  

Key words: agrarian sphere, architectonics of agrarian sphere, 

institutionalization, organizational and economic transformations, organizational 

forms of economic activity, social-economic model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Аграрний сектор економіки України в останні 

роки показує стійку позитивну динаміку росту. Істотно зросла його роль в 

національній економіці, оскільки сьогодні тут формуються понад 14 % 

валової доданої вартості та забезпечується майже 40 % надходжень валюти 

від експортної діяльності. Проблемою залишаються диспропорції в галузевій 

структурі, зокрема, занепад молочного і м’ясного скотарства, нерівномірність 

розвитку виробничих галузей і інфраструктури, негативні соціальні наслідки 

виробничої діяльності, що породжують істотні труднощі у забезпеченні 

належного рівня життя сільського населення та розвитку сільських територій. 

 За цих обставин гарантами продовольчої безпеки країни та чинниками, 

що забезпечують стійкість розвитку аграрного сектору в цілому, є  особисті 

селянські господарства, в яких виробляються понад 40 % валової продукції 

сільського господарства, та  високоінтегровані агропромислові об’єднання.      

Можна стверджувати, що  інші сільськогосподарські підприємства, 

фермерські господарства, та сільськогосподарські  кооперативи менш істотно 

впливають  на стан і темпи зростання обсягів виробницва і обумовлюють 

характер  основних економічних процесів  в аграрному секторі.  Тому,  

незважаючи на значну кількість різноманітних програм, концепцій розвитку 

та рекомендацій щодо удосконалення економічної організації аграрного 

сектора, домінуючим на даному етапі можна вважати дві основні 

організаційно-правові форми економічної діяльності в аграрному секторі 

держави  це високоінтегровані агропромислові структури (переважно у 

вигляді агрохолдингів) та особисті селянські господарства. 

Таким чином, державна аграрна політика, під впливом якої постало 

сучасне інституційне середовище, актуальний стан організаційно-

економічного механізму сформували таку економічну організацію аграрної 

сфери України, яка відтворила існуючі диспропорції в галузевому та 
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структурному функціонуванні сільськогосподарського виробництва та 

утворила сучасну архітектоніку аграрної сфери держави.  

Розвиток аграрної сфери на перспективу може бути успішним на основі 

належного теоретичного обгрунтування,  що актуалізує  дослідження у сфері 

економічної організації та причинно-наслідкового зв’язку між елементами 

загальної конструкції аграрної сфери як цілісної соціоекономічної системи. 

На наше переконання, архітектоніка як новий напрям наукових досліджень, 

може поглибити знання щодо обгрунтування перспектив розвитку аграрної 

сфери держави, верифікуючи теоретичні положення у реальний сектор 

економіки. Тому, аналізуючи теорії організацій, інституціоналізму, 

досліджуючи теоретичні аспекти закономірностей і особливостей 

організаційно-економічних перетворень  в аграрній сфері через причинно-

наслідкові зв’язки, можна передбачити ймовірну організаційно-структурну 

конфігурацію аграрної сфери як соціоекономічної системи, утвореної у  

результаті взаємодії основних організаційно-правових форм у вигляді  

сукупностей господарюючих суб’єктів . 

Теоретико-методологічні проблеми, що виникали в ході організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері нашої держави, були об’єктом 

досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Науково-теоретичне  

осмислення процесу утворення і результатів функціонування, а також оцінка 

сучасного організаційно-економічного стану господарської діяльності в 

аграрному секторі економіки всестороннє розкрито в багаточисельних 

публікаціях вітчизняних науковців, зокрема в працях Андрійчука В. Г., 

Бородіної О. М., Гайдуцького П. І., Гейця В. М., Губені Ю. Е., 

Гуторова А. О., Даниленка А. С, Демяненка С. І., Жука В. М., Костирка І. Г., 

Кропивка М. Ф., Лузана Ю. Я., Лупенка Ю. О., Маліка М. Й., 

Онищенка О. М., Осташко Т. О., Прокопи І. В., Черевка Г. В., 

Шубравської О. В., Шпичака О. М., Юрчишина В. В. та ін. Ними глибоко 

проаналізовано зміст процесу ринкових трансформацій в аграрному секторі 

економіки України, виявлено закономірності, особливості і соціально-
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економічні результати організаційно-економічних перетворень в 

сільськогосподарському та агропромисловому виробництві, виділено окремі 

етапи  цих перетворень та їх взаємозв’язок з змінами суспільно-економічного 

ладу в державі. 

Останніми роками вітчизняні науковці дедалі більше уваги приділяють 

проблемам інституціонального характеру, що істотно впливають на процеси 

економічної організації, та їх інтерпретацію в аграрній сфері. Коло наукових 

досліджень все більше поширюється на вивчення проблем формування 

інституціонального середовища і аналіз його впливу на формування 

архітектоніки аграрної сфери як результату реалізації аграрної політики 

держави. Цей напрям науково-теоретичних досліджень опирається на праці 

відомих зарубіжних вчених, які здійснили науковий аналіз проблем 

трансформацій економіки та узагальнили практики трансформаційних 

процесів у перехідних економіках, серед яких можна відзначити праці таких 

науковців як Р. Коуз, О. Вільямсон, Д. Норт, А. Алчіан, Г. Демсец, К. Ерроу, 

Дж. Стіглер та ін., де розкрито природу виникнення й механізм 

функціонування інституціональних змін. Серед вітчизняних науковців, що 

розвивають інституціональні аспекти економічної теорії та досліджують їх 

вплив на трансформаційні процеси у нашій державі, варто вказати на праці 

С. І. Архієреєва, А. А. Гриценка, В. В. Дементьева, Г. В. Задорожного, 

Ю. І. Лопатинського, О. В. Носова, Р. Ф. Пустовійта, А. А. Ткача, 

А. А. Чухно, О. Л. Яременко та ін. 

Зміни в організації економіки і суспільних процесах з використанням 

інституціонального підходу, які досліджено у працях учених, розкривають  

окремі елементи архітектоніки аграрної сфери як результат організаційно-

економічних перетворень суб’єктів господарювання. Проте результати 

досліджень цієї проблеми ще не дають повного уявлення про оцінку стану і 

можливості впливу на процес конструювання архітектоніки аграрної сфери, 

яка була б спрямована на подолання наявних структурно-інституціональних 

диспропорцій та соціальних деструкцій. Відкритими й актуальними для 
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дискусій залишаються проблеми взаємозв’язку науково-теоретичних, 

економічних та соціальних аспектів функціонування елементів архітектоніки 

в умовах транзитивності стану національної економіки та її окремих секторів. 

Потребують уточнення сучасне трактування економічного змісту та сутності 

окремих складових, що формують архітектоніку аграрної сфери, і прояви їх 

особливостей у процесі розвитку сільськогосподарського виробництва, 

оскільки у наукових працях вчених-аграрників проблеми архітектоніки як 

нового наукового напряму досліджень, ще не мають належного 

формулювання і достатнього  висвітлення.  

Залишаються недостатньо дослідженими засоби і інструменти, що 

розкривають  функціонування державного механізму управління економікою 

на галузевому рівні, методи і важелі регулювання економічних процесів та їх 

ефективність в аграрній сфері держави. Не оцінено взаємозв’язку між 

організаційними  формами економічної діяльності, розвиток яких повинен 

формувати структурно-галузеву збалансованість і функціональну 

узгодженість між окремими складовими архітектоніки аграрної сфери та 

забезпечувати її інноваційний розвиток. Це ускладнює обгрунтування 

стратегії, прогнозування та державне регулювання довгострокового 

економічного розвитку аграрної сфери та ускладнює здійснення дієвого 

інституціонального впливу на ці процеси з боку органів державної влади.  

Зазначені обставини в сукупності зумовлюють високу актуальність 

дослідження проблем процесу формування архітектоніки аграрної сфери 

нашої держави та виявлення можливостей осмисленого впливу на цей процес 

задля підвищення його економічної ефективності, посилення соціальної 

спрямовності та забезпечення екологічної безпечності всієї господарської 

діяльності у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у відповідності до тематики наукових досліджень 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету за 

2011-2015 роки за темою: “Теоретико-методологічне та організаційно-
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економічне обгрунтування розвитку сільського господарства і села” (номер 

державної реєстрації 011U001252), в межах якої автором виявлені 

інституціональні особливості та запропоновані напрями організаційно-

економічних перетворень на основі створення нових елементів інституційного 

середовища на вітчизняному аграрному ринку та Львівського торговельно-

економічного університету за темами: “Проблеми функціонування та  розвитку 

економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260), в межах якої 

автором запропоновано напрями вдосконалення державного регулювання 

аграрної сфери та оцінено потенційний вплив запропонованих регуляторних 

інструментів на удосконалення її архітектоніки та “Трансформація 

економічного розвитку за умов глобалізації” на 2017-2021 рр. (номер державної 

реєстрації 0118U000032),  в межах якої автором обгрунтовано вплив 

глобалізації на формування нових організаційно-економічних форм 

господарювання на вітчизняному аграрному ринку.  

Роль автора у процесі виконання науково-дослідних робіт за вказаними 

темами полягала у науковому обгрунтуванні на засадах інституціонального 

підходу теоретико-методологічних основ формування архітектоніки аграрної 

сфери держави та виявлення можливостей  і напрямків її удосконалення у 

відповідності до основних законів архітектоніки з врахуванням регіональних 

особливостей організаційно-економічних перетворень, а також розвитку 

методики і методів управлінського впливу з боку держави та органів 

самоврядування на діяльність основних організаційно-правових форм 

економічної діяльності на селі з метою розробки рекомендацій щодо 

інституціонального і структурно-функціонального забезпечення більш 

ефективної загальної архітектоніки аграрної сфери на основі новітніх 

соціоекономічних моделей її розвитку. 

Мета і завдання дослідження. Метою проведеного дослідження є 

теоретико-методологічне обґрунтування і пошук нових наукових підходів до 

формування архітектоніки аграрної сфери України на основі положень 

інституціональної теорії, теорії організації економіки і  трансформаціцних 
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процесів, в поєднанні з новітніми теоретичними розробками теорії сталого 

розвитку. 

Для досягнення визначеної мети було поставлено і виконано такі 

завдання: 

- оцінити сучасний інституціонально-організаційний і економічний 

стан  аграрної сфери як суспільно-економічної системи;  

- окреслити  теоретико-методологічні підходи до аналізу проблем 

ефективного функціонування аграрної сфери; 

- ідентифікувати аграрну сферу як об’єкт наукового дослідження і 

державного управління з позицій архітектоніки як науки; 

- сформувати методичні підходи до дослідження організації 

функціонування аграрної сфери  як сукупності  базових організаційно-

правових форм; 

- розкрити сутність поняття “організаційно-економічні перетворення” 

як процесу формування архітектоніки аграрної сфери; 

- встановити інституціональні особливості процесу організаційно-

економічних перетворень; 

- дослідити взаємозв’язок між формою економічної діяльності як 

економічною категорією і елементом архітектоніки аграрної сфери та її 

впливом на процес  організаційно-економічних перетворень;   

- виявити особливості функціонування агропромислових об’єднань 

як організаційної форми та встановити взаємозв’язок між формою та її 

ефективністю; 

- проаналізувати результати імплементації фермерства як  

організаційної форми економічної діяльності і оцінити його місце і роль в 

архітектоніці аграрної сфери; 

- охарактеризувати закономірності та особливості організаційно- 

економічних  перетворень сільських домогосподарств і встановити їх вплив 

на процес формування  архітектоніки аграрної сфери; 
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- обгрунтувати необхідність і можливість удосконалення  

архітектоніки аграрної сфери на основі переходу до соціоекономічної моделі 

її розвитку; 

- здійснити  прогнозування конструкту архітектоніки аграрної сфери  

в розрізі окремих організаційних форм на основі показників виробництва  

валової  сільськогосподарської продукції; 

- розробити концепцію удосконалення локальної моделі 

архітектоніки аграрної сфери;   

запропонувати заходи і дії органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо удосконалення управління процесами формування 

архітектоніки аграрної сфери. 

Об’єктом дослідження є процес організаційно-економічних 

перетворень в аграрній сфері держави і формування сучасної її архітектоніки.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та 

прикладних засад, що обумовлюють можливості удосконалення 

організаційних форм, напрямів і методів удосконалення архітектоніки 

аграрної сфери.  

Методи дослідження. Враховуючи масштабність об’єкта дослідження 

та його всеохопний вплив на перебіг суспільно-економічних процесів у 

державі, теоретико-методологічною основою цього дослідження є 

діалектичний метод пізнання об’єктивної дійсності, яка реалізується в 

системі економічних відносин в аграрній сфері національного господарства. 

Базові положення сучасної економічної теорії, а також новітні наукові 

підходи, викладені у працях вітчизняних та зарубіжних учених з проблем 

інституціональної архітектоніки, організації економічних систем і сталого 

розвитку окремих секторів і галузей національного господарства, застосовані 

як наукова основа дослідження.  

Теоретичну і методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять сучасні теорії і концепції розвитку аграрної сфери держави, 

фундаментальні положення теорії організації економіки на основі 
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інституціонального підходу, загальнонаукові положення теорії сталого 

розвитку та їх інтерпретація стосовно аграрної сфери з позицій архітектоніки. 

Методологічною базою дослідження є сукупність методів і прийомів, які 

дозволили забезпечити належну обґрунтованість і достовірність отриманих 

результатів.  

У роботі використані такі основні методи дослідження: абстрактно-

логічний (для теоретичних узагальнень результатів наукового пошуку і 

формування висновків); індукції та дедукції – для узагальнення явищ і 

процесів, що пов’язані із формуванням архітектоніки аграрної сфери, та 

впливом на цей процес результатів організаційно-економічних перетворень 

форм господарювання; економіко-статистичний – динамічних рядів, 

аналітичного групування; методи стратегічного аналізу – SWOT-аналіз (для 

оцінки наслідків і перспектив розвитку організаційних форм; економіко-

математичний – для моделювання організаційно-структурних змін та їх 

впливу на архітектоніку аграрної сфери в середньостроковій перспективі 

монографічний (для поглибленого вивчення особливостей організаційно-

економічних перетворень досліджуваних форм господарювання  на прикладі 

окремих агропромислових об’єднань і підприємств); експертних оцінок (для 

обґрунтування окремих елементів методики оцінки характеристик основних  

організаційно-правових форм господарювання); матричний (для добору 

якісних ознак комплексної діагностики організаційно-правових форм в 

процесі їх перетворень і побудови матриці узгодження цих критеріїв); 

термінологічний підхід (для уточнення на основі морфологічного аналізу 

окремих понять – агропромислове виробництво, агропромисловий комплекс, 

аграрний сектор аграрна сфера, та формування авторських дефініцій); 

графічний – для наочного подання теоретичного і методичного матеріалу 

дисертації, візуалізації структурних зрушень, темпів і напрямків змін 

економічних процесів, а також  інші методи наукових досліджень. 

Інформаційну базу дослідження склали Закони України, законодавчі та 

нормативні акти, що регламентують і забезпечують  господарську діяльність 
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суб’єктів господарювання в економіці та зокрема,  в аграрній сфері, офіційні 

дані Державної служби статистики України, Міністерства економіки та 

торгівлі України,  Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

департаментів агропромислового розвитку обласних адміністрацій, 

аналітичні й оціночні матеріали професійних і громадських організацій, що 

на постійній основі ведуть спостереження за станом ринку в аграрній сфері, 

наукові публікації  зарубіжних і вітчизняних вчених з проблем розвитку 

аграрної сфери, дані статистичної звітності підприємств галузі, власні 

дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в обгрунтуванні теоретико-методологічних засад та 

розробці практичних рекомендацій, що в сукупності пропонують шляхи 

вирішення  проблеми більш ефективного розвитку аграрного сектора 

України на основі оновлення його архітектоніки та перетворення його у 

сектор національної економіки, що розвивається за засадах сталого розвитку. 

Найбільш істотні наукові результати, отримані в процесі дослідження, що 

відображають його наукову новизну, полягають в наступному: 

вперше: 

- обгрунтовано наукове поняття “архітектоніка аграрної сфери”, що 

трактується як сформована під час трансформаційних процесів на основі 

інституціональної єдності і спільності конструктивного задуму просторова 

ієрархічна побудова цілісної суспільно-економічної системи як частини 

національної економіки, що відповідно до мети розбудови держави 

забезпечує ефективне використання ресурсів і створює можливості доступу 

до участі в розподілі створеного продукту та суспільних благ населенню, 

зайнятому в аграрній сфері. Як предмет наукового дослідження і об’єкт 

інституціонального впливу, це поняття окреслює аграрну сферу як цілісну, 

збалансовану, рівноважну суспільно-економічну систему, процес розвитку 

якої відбувається відповідно до законів архітектоніки; 
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- сформульовано визначення організаційної форми економічної 

діяльності, що означує форму з позицій   економічної категорії. Встановлено, 

що форма реалізує свої функції у вигляді інституціоналізованих 

організаційно-правових форм конкретних суб’єктів господарювання. 

Обгунтовано теоретичний висновок про те, що організаційна форма є 

конструктивним елементом економічної організації аграрної сфери як 

цілісної системи, що формує її конструкт. Якісні ознаки цього елемента 

обумовлені його функціональністю і є більш динамічними, випереджаючи 

інституціональні перетворення, які відбуваються  переважно на основі 

аналізу практики організаційних перетворень. Встановлено її вплив на 

процес  формування загальної архітектоніки аграрної сфери; 

- запропоновано сучасне трактування змісту і механізму утворення 

ефекту масштабу в залежності від організаційної форми економічної 

діяльності, що на відміну від існуючих, яке розширює сферу формування 

цього ефекту з мікроекономічного  (на рівні виробництва) до мезо та 

макрорівня  за рахунок отримання додаткового ефекту у вигляді економії  

трансакційних та інтеракційних витрат. Встановлено, що кількісно ефект 

масштабу  залежить від типу організаційно-правової форми, рівня її 

інституціоналізації та структурної організації суб’єкта господарювання;  

- встановлено, що організаційно-економічні перетворення в аграрній 

сфері є процесом змін під інституціональним впливом змісту і форм 

діяльності суб’єктів господарювання шляхом адаптації існуючих і  утворення 

на засадах приватної власності нових економічних одиниць, наслідком чого є 

формування архітектоніки аграрної сфери як цілісної суспільно-економічної 

системи у вигляді особливого її конструкту. Оганізаційно-економічні 

перетворення розглядаються як неперервний процес утворення нової 

економічної організації господарської системи, напрям, динаміка і масштаби 

охоплення яким сукупності суб’єктів господарювання обумовлюються 

впровадженням базових інститутів, що забезпечують ринковий характер 

змін;  
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удосконалено: 

- методологічні підходи до аналізу процесів трансформації 

організаційно-правових форм економічної діяльності в аграрній сфері, що на 

відміну від прийнятих, розглядає їх з позицій формування її загальної 

організаційної і структурної побудови на основі  законів архітектоніки; 

- наукове трактування змісту  понять “аграрна сфера”, 

“агропромисловий комплекс”, “агропромислове виробництво”, “аграрний 

сектор”, що, на відміну від існуючих, розлядаються з позиції співвідношення 

як загального і часткового; 

- методичні засади стратегічної оцінки результатів організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері, що на відміну від інших, 

здійснюються  з використанням методу полікритеріального аналізу, що 

глибше розкриває взаємозв’язок і вплив організаційних форми діяльності на 

темпи інституціональних перетворень в аграрній сфері;  

- обгрунтовано теоретико-методологічну конструкцію механізму 

стратегічного управління процесом формування архітектоніки аграрної 

сфери на основі  раціональної взаємодії форм господарювання, яка у 

відповідності до   основних законів архітектоніки передбачає усунення 

диспропорцій в темпах розвитку окремих форм господарювання, досягнення 

синхронності  в динаміці інституціональних перетворень з метою посилення 

соціальної спрямованості при розподілі сукупного доходу, що утворюється в 

аграрній сфері, з поступовим  переходом до соціоекономічної моделі її 

розвитку; 

- методичний підхід до аналізу і вирішення прикладних проблем 

формування локальної моделі архітектоніки аграрної сфери, що на відміну 

від відомих, здійснюється на засадах законів архітектоніки на локальному 

рівні окремого регіону; 

дістали подальший розвиток: 

- організаційно-методичне забезпечення удосконалення управління  

методами інституціонального впливу на динаміку процесів організаційно-
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економічних перетворень в аграрній сфері, що на відміну від інших, 

сконцентровані на сприянні розвитку окремих форм господарювання;  

- методика застосування SWOT-аналізу організаційних форм при 

обгрунтуванні стратегії розвитку аграрної сфери і  прогнозування її 

структурної організації на основі законів архітектоніки, що дозволило 

покращити обгрунтованість  стратегічного управління розвитком аграрної 

сфери на основі запропонованої концепції формування її локальної 

соціоекономічної моделі; 

- практичні заходи з посилення впливу органів державного управління  

на  динаміку та синхронність процесів  організаційно-економічних 

перетворень на загальнодержавному та регіональному рівнях, що дозволяє 

підтримувати стан рівноваги, стійкості і збалансованості аграрної сфери як 

цілісної системи з позицій її архітектоніки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у системному  

обгрунтуванні теоретико-методологічних та науково-прикладних аспектів 

процесу формування архітектоніки аграрної сфери України в її розвитку. 

Викладені у дисертації теоретичні та методологічні аспекти дослідження 

окреслених проблем  направлені на поглиблення  наукового підходу в аналізі 

стану розвитку аграрної сфери держави на основі  запровадження в практику 

державного управління сучасного методичного інструментарію для 

забезпечення ефективнішого функціонування аграрної сфери як цілісної 

екологосоціогосподарської системи. Розроблені на основі результатів даного 

наукового дослідження пропозиції у вигляді теоретико-методологічних 

положень та науково-прикладних рекомендацій можуть бути корисними для 

впровадження в органах державного управління та місцевого 

самоврядування, а також використані для обгрунтування організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері на перспективу. Реалізація 

розроблених в дисертації рекомендацій сприятиме розвитку аграрної сфери 

держави на засадах кращої структурної збалансованості  з урахуванням 

суспільних інтересів і потреб сільских  територій.  
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Результати дослідження, висновки і рекомендації, що представлені в 

роботі, схвалені та використовуються у практичній діяльності, зокрема:  

- Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної 

державної адміністрації (довідка № 07-27/07/346 від 18.02.2019 р.); 

-  Жовківською районною державною адміністрацією Львівської 

області (довідка № 02-23/1203 від 21.03.2018 р.); 

-  Львівською аграрною дорадчою службою (довідка № 68/17 від 

18.12.2017 р.); 

-  Львівським національним університетом ветеринарної меднцини та 

біотехнологій ім. С. З. Гжицького (довідка № 738/001-18 від 26.12.2018 р.); 

-  Інститутом аргоекології і природокористування Національної 

академії аграрних наук України (довідка № 01-37/11 від 12.11.2018 р.). 

Наукові результати дослідження, зокрема, теоретичні напрацювання 

щодо обгрунтування змісту нових наукових понять “архітектоніка аграрної 

сфери”, “ефект масштабу”, “організаційні форми як економічна категорія” і 

ін. використовуються Львівським торговельно-економічним університетом в 

навчальному процесі при викладанні дисциплін “Економіка підприємства”, 

“Менеджмент”, “Управління витратами” (довідка №36/16 від 20.02.2019р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

вирішення важливої наукової проблеми – удосконалення управління 

процесом оорганізаційно-економічних перетворень суб’єктів 

господарювання в аграрній сфері та формування її архітектоніки. 

Наукові результати дослідження, сформульовані висновки, практичні і 

науково-методичні рекомендації, що винесено на захист, отримано автором 

особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, до змісту 

дисертації включено лише власні напрацювання та розробки автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дослідження доповідались та отримали схваленння на 18 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 2 
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інтернет-конференціях, 1 науково-методичному та 3 науково-практичних 

форумах, зокрема: “Екологічні, економічні та технологічні аспекти викорис-

тання земельних ресурсів”, Львів, 2007 р.; “Екологічні, економічні та 

технологічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази 

АПК”, Львів, 2008 р.; “Шляхи підвищення ефективності використання 

агроресурсного потенціалу”, Львів, 2009 р.; “Аспекти стабільного розвитку 

економіки  в умовах ринкових відносин”, Умань, 2011 р.; “Актуальні 

проблеми економіки, обліку та менеджменту”, Луцьк, 2011 р.; “Шляхи 

інтеграції ЛНАУ у загальноєвропейський простір вищої освіти” Львів, 

2011 р.); “Сучасна економічна наука: теорія і практика”, Полтава, 2012 р.);. 

“Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і 

аналітичного забезпечення управління підприємством”, Луцьк, 2012 р.; 

“Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах  

глобальної нестабільності”, Кременчук, 2013 р.; “Теоретико-методологічні і 

науково-практичні принципи інвестиційного, фінансового і облікового 

забезпечення розвитку економіки”, м. Кам’янець-Подільський, 2014 р.; 

“Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 20-летию университета”, Омск, 2014 г.; “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, 

Кременчук, 2014 р.;   “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”, Переяслав-Хмельницький, 

2014 р.; “Теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти розвитку 

сільських територій”, 2014 р.; “Теоретичні основи і практичні аспекти 

використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності 

агропромислового виробництва і розвитку сільських територій”, Львів, 

2014 р.; “Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства”, 

(Кам’янець-Подільський, 2014 р.; “Перспективи економічного зростання: 

теоретичні та практичні аспекти”, Одеса. 2014 р.; “Сучасні тенденції в 

економіці та управлінні: новий погляд”, Запоріжжя, 2015 р.; “Розвиток 

підприємств аграрної сфери економік”, Львів, 2015 р.; “Теорія і практика 
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розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”, Львів, 

2015 р.; “Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток”, 

Одеса, 2015 р.; “Проблеми та розвиток економічних систем в умовах 

глобальної нестабільності”,  Миколаїв, 2015 р.; “Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій”, Львів, 2016 р.; 

“Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобальної нестабільності”, Кременчук, 2015 р.  

Публікації. Основні наукові положення та результати проведених 

автором досліджень опубліковано в 51 праці, серед яких: 4 монографії 

(1 одноодноосібна), 21 стаття  у наукових фахових виданнях (6 з яких  

включено до міжнародних наукометричних баз), 2 статті у зарубіжних 

виданнях та 24 публікаціях за матеріалами конференціяй.  

Загальний обсяг публікацій становить 102,65 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 48,64 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (374 найменувань на 

36 сторінках), 32 додатків (на 38 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

становить 486 сторінки, основний зміст викладено на 412 сторінках. Робота 

містить 65 таблиці, 36 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТОНІКИ АГРАРНОЇ 

СФЕРИ 
 

1.1. Архітектоніка аграрної сфери як інституціональний і 
соціально-економічний конструкт  

 

Розвиток сільськогосподарського і агропромислового виробництва, як і 

всього аграрного сектору економіки України, порівняно з іншими галузями і 

секторами національної економіки відбувається прискореними темпами. За 

останнє десятиліття аграрний сектор економіки вийшов на сталу динаміку 

росту та перетворився на один з драйверів розвитку всього національного 

господарства. Тут формуються приблизно 14 відсотків валової доданої 

вартості в економіці України та забезпечується майже 40 % надходження 

валютної виручки  від експорту продукції і сировини.   

Основними виробниками сільськогосподарської продукції є дві групи 

господарюючих суб’єктів – високоінтегровані агропромислові об’єднання 

переважно у формі агрохолдингів, і особисті селянські господарства, які 

виробляють понад 40 % валової продукції сільського господарства. 

Сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, 

сільськогосподарські кооперативи та інші суб’єкти господарюваня, які діють 

у аграрному секторі, не є домінуючими економічними одиницями, що 

істотно впливають на стан виробництва і характер економічних процесів в 

аграрному секторі. На підставі цього можна констатувати, що, незважаючи 

на поступове зниження частки особистих селянських господарств у 

загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції, вони разом 

з високоінтегрованими агропромисловими об’єднаннями є гарантами 

забезпечення продовольчої безпеки країни та чинниками, що забезпечують 

стійкість розвитку аграрного сектору загалом. 
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Незважаючи на значну кількість різноманітних програм, концепцій 

розвитку та інших пропозицій, що покликані сприяти розвитку різних форм 

господарювання на селі, домінування цих двох основних організаційно-

правових форм економічної діяльності в аграрному секторі держави є 

всеохопним, тривалим і стабільним процесом, що визначає результати, 

особливості і закономірності організаційно-економічних перетворень в 

аграрному секторі економіки держави. 

Державна аграрна політика, якість інституційного середовища, 

ефективність організаційно-економічного механізму сформували таку 

економічну організацію і архітектоніку аграрної сфери України, яка 

відтворила наявні диспропорції в галузевому та структурному 

функціонуваннях сільськогосподарського виробництва. 

Трансформаційні процеси, що відбулися тут із часу здобуття 

незалежності, відбувалися здебільшого не осмислено і цілеспрямовано, за 

мінімального втручання держави, а скоріше безсистемно і хаотично, що, 

власне, і надало їм характеру стихійного, наближеного до природного 

еволюційного сусупільно-економічного процесу. В цьому, на наше 

переконання, полягає основний зміст трансформаційних перетворень, а 

отримані внаслідок такого розвитку результати організаційно-економічних 

перетворень засвідчують загалом позитивний їх напрям.  

Перехідний період від планово-командної до ринкової економіки має 

транзитивний характер, що означає передусім структурно-організаційні 

зміни в конструкції всєї суспільно-економічної системи, що базується на 

фундаментальних чинниках, основним з яких є зміна інституціональної 

матриці всього суспільства. В аграрній сфері інституціональні зміни мають 

не тільки першочергові, а й принципово відмінний від змін 

інституціонального середовища в інших сферах характер, переважно тому, 

що вони торкаються найбагаточисельнішої групи населення та кардинальних 

змін у використанні базового елемента національного багатства, яким є 

земля. Зміни природи відносин власності, організаційно-структурні 
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перетворення в композиції всієї економічної системи, соціальні наслідки і 

ментальні особливості учасників цього процесу сформували особливі зміст і 

суть організаційно-економічних перетворень та вплинули на структуру 

економічної і соціальної організації аграрної сфери. Результати такого 

характеру трансформаційного процесу з економічної точки зору можна 

вважати позитивними, але породжені при цьому протиріччя і диспропорції 

містять певні загрози і соціальну небезпеку.  

Сучасна конструкція суспільно-економічної системи в аграрній сфері, її 

архітектоніка, що сформована у процесі переходу до ринку, має більше 

адаптивний, а ніж фундаментальний зміст, оскільки не містить, на наш 

погляд, потенціалу розвитку на тривалу перспективу, а навпаки, має 

приховані проблемні ризики, спроможні похитнути стабільність усієї 

економічної системи. У зв’язку з цим дослідження методологічних аспектів 

наявних проблем і формування фундаментальної конструкції інституційної 

матриці, яка здатна усунути зазначені загрози і не допустити дифузії 

потенційних ризиків, наприклад, у сфері продовольчої безпеки чи в 

нерівномірному розподілі доходів, у суспільно-економічну систему, є 

актуальною теоретико-методологічною проблемою, що безпосередньо 

пов’язана з практичними перетвореннями і діями влади. 

Посилення ролі держави через властиві їй інструменти, задля переходу 

до соціоекономічної моделі розвитку через зростання сільськогосподарського 

і агропромислового виробництва та всієї аграрної сфери, зокрема через 

процеси децентралізації, зростання економічної активності сільських громад 

і посилення їх ролі в розвитку сільських територій, потребує оновлених 

методологічних підходів для удосконалення напрямів і темпів 

трансформаційних процесів. 

Аграрний сектор економіки, як справедливо стверджує відомий 

економіст, реформатор сільськогосподарського виробництва академік 

П. І. Гайдуцький, виявився одним із найреформованіших. У нещодавно 

опублікованій праці “Не забуті реформи в Україні” [46] автор подав 
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достатньо обширну інформацію щодо реформ, які проводили різні уряди і 

парламенти України впродовж 1991-2016 років. За підрахунками науковця, в 

цей період у країні було розроблено і прийнято 835 законодавчих і 

нормативних актів з питань аграрної реформи [46, с. 630], які принципово 

змінили суспільно-економічні відносини в цій сфері, впровадивши приватну 

власність на засоби виробництва, змінивши форми господарювання й 

започаткувавши підприємництво.  

Автор стверджує, що найкардинальніші і найпринциповіші зміни у 

реформуванні аграрного сектору відбулися у 1995-2004 рр., коли 

президентом України був Л. Кучма. Внаслідок реформ кількість власників 

земельних ділянок сягнула 2004 року 24,5 млн осіб, зокрема земельних паїв – 

6,8 млн (2015 року – відповідно 25,1 і 6,8 млн); площа землі у власності 

громадян становила цими роками 30,3 млн га (2015 р. – 31,4 млн га), зокрема 

земельних паїв – 27,2 млн га (27,5 млн га); кількість селян-орендарів землі та 

отримувачів орендної плати становила 5,0 млн осіб (4,8 млн осіб); кількість 

фермерських господарств – 42,5 тис. од. (32,3 тис. од.); площа землі у 

фермерських господарствах становила 3,1 млн га (4,3 млн га); частка у 

виробництві сільськогосподарської продукції господарств населення –46 % 

(45 %); фермерських господарств – 3,4 % (7,9 %). 

На підставі цих показників автор подав низку загальних висновків про 

успішність і значущість проведених реформ з позицій сьогодення. Зокрема 

вчений стверджує [46, с. 631-632], що “аграрна реформа стала найбільш 

масштабною, політично напруженою, соціально ризикованою і водночас 

доволі успішною”, з чим належить погодитися. Проте бентежить висновок 

про те, що “у результаті такої реформи сформовано різноукладну систему 

господарювання і створено рівноправність різних їх форм на засадах 

приватної власності на землю та майно”. На жаль, рівноправності різних 

форм господарювання не забезпечено і до сьогодні, про що свідчить, 

наприклад, практика розподілу бюджетних коштів на підтримку 

сільгоспвиробників, де основними їх отримувачами є переважно крупні 
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агрохолдинги, а не новостворені фермерські і наймасовіші селянські 

господарства. 

Погоджуючись з автором у його висновку про те, що “завдяки реформі 

сформовано інституціональні засади аграрного ринку, ринкову систему 

державної мотивації інноваційного розвитку аграрного сектору та приватно-

ринкові передумови для соціального розвитку села”, можна зазначити, що 

фактично сьогоднішня архітектоніка аграрної сфери в своїй основній 

конструкції сформована саме в результаті цих реформ. Водночас можна 

аргументовано заперечити, що основної мети – створення економічних умов 

для забезпечення належного рівня життя сільського населення через 

запровадження механізму справделивого розподілу доходів від 

сільськогсподарського виробництва – реформа все ще не досягнула, і 

належних умов для соціального розвитку села досі не створено, про що 

переконливо свідчать показники депопуляції сільського населення, стрімке 

скорочення кількості об’єктів соціальної інфраструктури і т.п. 

Близькими за поглядами є висновки інших учених-аграрників. 

Наприклад, відомі науковці О. М. Бородіна і І. В. Прокопа, аналізуючи стан 

сучасної аграрної сфери в Україні, також зазначають, що він є результатом 

реформ, в яких, “...з одного боку, реалізовані намагання аграрної еліти і 

власників капіталу позааграрного походження до максимізації прибутку від 

їхнього аграрного бізнесу, а з іншого  потреби продовольчого 

самозабезпечення громадян і виживання села, яке охопила суцільна бідність, 

спричинена перерозподілом ресурсів у процесі аграрної реформи” [32].  

Незважаючи на поступове економічне зростання виробництва, науковці 

звертають увагу на наявні при цьому загрози, оскільки “Ситуація 

погіршується дискримінаційним для села розподілом доходів від 

сільськогосподарської діяльності та спробами запровадження купівлі-

продажу землі. В той час, як економічне зростання в аграрному секторі 

виноситься в політичні пріоритети, заходи соціального включення селян і 

розвитку економіки сільських громад нехтуються. Різке погіршення 
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людського капіталу, відсутність раціональної трудової мотивації, значна 

поляризація доходів і соціальна диференціація стали бар’єрами на шляху до 

формування відповідального господаря і власника у сільському 

господарстві”, – константують у цій публікації науковці. Є всі підстави 

вважати, що цей висновок залишається актуальним і сьогодні, оскільки 

державна політика щодо розвитку села останніми роками не зазнала суттєвих 

змін.  

Специфічна модель аграрного сектору, сформована в цей період, 

характерна двоякою (дуальною) організаційною структурою, в якій домінує 

два типи (сектори) виробників: корпоративний (переважно вертикально 

інтегровані структури у формі агропромислових об’єднань) та 

індивідуальний (фермери і господарства населення). Агрооб’єднання, 

нарощуючи свій економічний і політичний вплив на владу, отримали доступ 

до державних джерел фінансування сільськогосподарського виробництва, 

“присвоюють вартість, яка мала б стати джерелом повноцінного відтворення 

використовуваних ними природних і соціальних ресурсів сільської місцевості 

та поліпшення якості локального життєвого середовища, але насправді 

“вимивається” із села” [32, с. 2]. З іншого боку, розвиток особистих 

селянських господарств як сімейного типу господарювання, що є, і ще 

тривалий час буде одним із ключових типів господарювання, є поза дією 

економічних стимулювальних державних механізмів, що негативно впливає 

на відтворення їхнього виробничого потенціалу та втрату людського і 

соціального капіталів, погіршення якості життя сільського населення і 

обмеження доступу сільського населення до базових споживчих благ і 

послуг. 

У результаті осмислення наслідків трансформаційних процесів автори 

доходять справедливого висновку про те, що “...вітчизняна модель аграрного 

виробництва, сформована упродовж двох останніх десятиліть, дає змогу 

досягати економічного зростання, а також забезпечувати вагомі фінансові 

результати певному колу виробників. Водночас суспільні блага, зокрема такі 
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важливі, як продовольче самозабезпечення, економічна база життєдіяльності 

сільського населення, відтворення селянства та підтримання екологічної 

рівноваги, що мають бути створені у процесі сільськогосподарського 

виробництва, продукуються недостатньо, а сімейний тип господарювання, 

який найповніше зорієнтований на створення цих благ, не отримує 

належного розвитку. Тому наявна модель аграрного виробництва потребує 

всебічної модернізації, здійснюваної на соціоекономічних засадах” [32, с. 4]. 

Констатуючи необхідність оновлення наявної моделі аграрного 

виробництва, автори мають на увазі не тільки зміни у системі економічних 

відносин у сфері виробництва, але насамперед очікують змін у самій 

конструкції всієї системи, її архітектоніці відповідно до її законів, бо лише 

через модернізацію всієї архітектоніки аграрної сфери можна усунути 

диспропорції у несправедливому розподілі доходів та створенні умов для 

досягення гармонійності всіх аспектів процесу відтворення в аграрній сфері.  

На думку авторів, “Соціоекономічна модернізація аграрного сектору 

економіки – це таке його осучаснення, яке поряд з оновленням матеріально-

речових елементів передбачає гармонізацію розподільчих відносин і 

супроводжується реалізацією та нарощуванням творчого потенціалу людей, 

що беруть участь у сільськогосподарському виробництві, завдяки чому 

збільшується його загальна результативність. Кінцевою метою такої 

модернізації має стати забезпечення доступу всіх верств сільського 

населення до економічних вигод від зростання в аграрному секторі та 

диверсифікації сільської економіки через сприяння сільським громадам у 

реалізації прагнень до імплементації в національну та міжнародну ринкову 

систему на основі нових інституційних механізмів” [29, с. 6]. Таке 

трактування суті соціоекономічної моделі розвитку передбачає кардинальні 

зміни в національній політиці сільського розвитку, яка охоплює розвиток 

економіки села, сільських територій (агроландшафтів, інженерної та 

соціальної інфраструктури) і, що найголовніше, людини, яку варто 

формувати як політику розвитку на базі сільських громад.  
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Розробка і реалізація такої політики є визначальним напрямом 

соціоекономічної модернізації аграрного сектору, а її формування і реалізація 

потребують створення відповідних інституцій на державному і 

регіональному рівнях. Це тривалий процес, пов’язаний із формуванням 

нормативно-правового поля і формальних інститутів, а також (що є 

найголовнішим) із зміною суспільного ставлення до місця й ролі аграрного 

бізнесу, сімейного господарювання, сільської місцевості, сільських громад у 

збереженні природно-ресурсного і людського потенціалів країни для 

сучасних і прийдешніх поколінь. 

Фундаментальне обґрунтування необхідності переходу до нової 

соціоекономічної моделі  аграрного розвитку України та глибоке розкриття її 

змісту подані в науковій доповіді, підготовленій провідними науковцями 

Інституту економіки та прогнозування під керівництвом академіка 

В. М. Гейця [50, с. 345], що є вагомим аргументом у справі пошуку нових 

шляхів осучаснення конструкції суспільно-економічних відносин в аграрній 

сфері через модернізацію системи інститутів і удосконалення механізмів 

функціонування розподільчих відносин в інтересах покращання добробуту 

селян, ефективнішого функціонування сільських громад і сільських 

територій. 

Необхідність оновлення моделі суспільно-економічного розвитку всієї 

аграрної сфери підтримує більшість учених-аграрників України, спільність 

позицій яких концентрується навколо основних соціоекономічних аспектів 

цієї моделі. 

Узагальнюючи науково-теоретичні напрацювання вчених економістів з 

проблем формування сучасної архітектоніки аграрної сфери, ми в цьому 

розділі окреслили коло наукових положень, категорій, понять і дефініцій, що 

описують стан і зміст проблем, конкретизували об’єкт і предмет 

дослідження; показали, що аграрна сфера, якщо її трактувати як суспільно-

економічну систему національного господарства, має свої закономірності 

розвитку і особливості трансформації, а їх реалізація в недосконалому 
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інституційному середовищі створює нерівномірність темпів організаційно-

економічних перетворень та неадекватність їх вирішень порівняно з 

необхідністю забезпечення соціальних результатів.  

Відставання інституційних перетворень задає темпи організаційно-

економічних перетворень для окремих груп суб’єктів господарської 

діяльності. Зокрема випереджальні темпи розвитку високоінтегрованих 

агропромислових об’єднань стали закономірним результатом формування 

визначального фрагмента архітектоніки аграрної сфери України внаслідок 

відсутності на початковому етапі регулювальних механізмів впливу з боку 

держави на цей виробничий сектор аграрної економіки. Як наслідок, 

траєкторія розвитку цього сектору на початковій стадії його формування 

була за своїм характером переважно еволюційною, тобто відбувалася під 

впливом законів ринку і слабкої конкуренції, що дало змогу не тільки 

сформуватись цим організаційно-правовим формам, але й утвердитись і 

досягнути значних показників у їх діяльності за обсягами виробництва та 

економічною ефективністю.  

Для всебічного науково-теоретичного аналізу суті трансформаційних 

процесів та об’єктивної оцінки наслідків організаційно-економічних 

перетворень в аграрній сфері необхідно відзначити сукупність понять, 

дефініцій, а також економічних категорій, зміст і суть яких дадуть змогу 

прояснити природу, особливості і закономірності трансформаційних процесів 

та їх вплив на формування архітектоніки аграрної сфери України. При цьому 

ключовими є дві групи понять, базові у дослідженні проблеми – власне 

аграрна сфера, її зміст і суть як об’єкта дослідження, і розуміння її 

архітектоніки, як результату процесу організаційно-економічних перетворень 

в аграрній сфері, у ході якого сформувалась її сучасна соціально-економічна 

конструкція.  

Поняття “аграрна сфера” – широко вживана наукова дефініція, що 

поряд з поняттями “аграрний сектор”, “агропромисловий комплекс”, 

“агропромислове виробництво” окреслює певні межі об’єкта наукового 
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дослідження чи прикладного економічного аналізу господарської діяльності, 

пов’язаної безпесередньо із сільськогосподарським виробництвом. 

В. І. Курило, наприклад, у своїй статті “Про зміст та співвідношення деяких 

аграрних дефініцій” всебічно аналізує і ґрунтовно роз’яснює співвідношення 

окремих понять, вказуючи на таке: “... аграрний сектор економіки України, 

як вище поняття, можна визначити як сектор економіки держави, який 

охоплює всі суб’єкти господарської діяльності незалежно від форм власності 

та організаційно-правової форми, які виробляють сільськогосподарську 

продукцію і продукти її первинної переробки, та пов’язані з ними 

обслуговуючі підприємства, а також організації, що здійснюють розробку і 

реалізацію державної аграрної політики; аграрну сферу, як поняття можна 

визначити як аграрний сектор економіки держави у взаємозв’язку із 

соціальною інфраструктурою сільської місцевості” [190, с. 88]. Цей висновок 

автора базується на тому, що “галузь економіки у чистому вигляді, як 

виробнича галузь не включає в себе соціальну інфраструктуру”.  

Водночас В. І. Курило справедливо відзначає, що між аграрним 

сектором економіки і соціальною інфраструктурою сільської місцевості є 

спільні визначальні ознаки, зокрема: спільність території (як просторового 

базису сільськогосподарського виробництва та проживання сільських 

мешканців); єдність населення (сільські мешканці, як правило, зайняті у 

сільськогосподарському виробництві; спільність соціально-трудових 

інтересів сільського населення, оскільки вони безпосередньо зацікавлені у 

розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної інфраструктури 

сільського населення. 

На підставі проведеного наукового аналізу автор вважає, що поняття 

“аграрна сфера” є всеохопним для сільської місцевості та передбачає всі 

процеси життєдіяльності у сільській місцевості як аграрного виробництва, 

так і соціальну сферу в усій широті її прояву. Отже, зіставляючи поняття 

“сільське господарство”, “аграрний сектор економіки”, “аграрна сфера”, 

автор доходить висновку, що “первинним є сільське господарство, яке 
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розширюється за рахунок обслуговувальних і переробних галузей до 

аграрного сектору економіки, які у сукупності із соціальною 

інфраструктурою сільської місцевості встановлюють аграрну сферу” [190, 

с. 91]. 

Аналізуючи використання цієї сукупності понять іншими вітчизняними 

вченими-економістами, а також практику їх використання в нормативних 

документах органів державної влади, можна дійти висновку, що семантика 

цих понять за своїм змістом неоднозначна у практичному вживанні і 

допускає розпливчастість у змістовному вимірі. Оскільки наше завдання – з 

позицій цілісності суспільно-економічної системи дослідити стан 

архітектоніки аграрної сфери та процес її формування під час організаційно-

економічних перетворень, у зв’язку з чим необхідно конкретизувати власне 

розуміння суті основних понять і дефініцій щодо цього. 

У рамках цього аналізу потребують уточнення зміст і 

взаємоспіввідношення таких найуживаніших загальних понять як “аграрна 

сфера” і “агропромисловий комплекс”, використання яких у наукових 

дослідженнях і прикладних розробках, а також у нормативних документах, 

які інституціоналізують ці поняття, часто ототожнюють або використовують 

як ідентичні, рівнозначні.  

Під поняттям “агропромисловий комплекс” (далі  AПK) у вітчизняній 

аграрній науці досі прийнято розуміти виробничу економічну систему, що в 

результаті суспільного поділу праці та міжгалузевої інтеграції прямо чи 

опосередковано об’єднує близько восьмидесяти галузей національного 

господарства для забезпечення виробництва сільськогосподарської сировини 

і продуктів харчування, а також товарів з цієї сировини. Вказана сукупність 

галузей, пов’язаних між собою економічними відносинами, охоплює всі 

етапи суспільного відтворення, разом із виробництвом, розподілом, обміном 

та споживанням сільськогосподарської продукції і сировини.  

Галузева структура агропромислового комплексу, як відомо, охоплює 

три сфери. Зокрема до першої сфери входять галузі промисловості, які 
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забезпечують суб’єкти господарювання агропромислового комплексу 

засобами виробництва для сільськогосподарського виробництва, переробної 

промисловості виробництва, виробництва мінеральних добрив, хімічних 

засобів, а також потреби окремих інфраструктурних галузей, що 

забезпечують утримання засобів виробництва у дієздатному стані. Другою 

сферою є власне сільськогосподарське виробництво, разом із виробництвом 

сільських домогосподарств. Третю сферу утворюють галузі, які забезпечують 

заготівлю, переробку сільськогосподарської сировини і реалізацію кінцевого 

продукту – харчова, переробна промисловість, деякі інфраструктурні ланки у 

сфері обігу і реалізації кінцевої продукції [84, с. 93]. 

Наявність такого поняття була можливою і виправданою в умовах 

планової економіки, коли з єдиного центру (державні органи управління) 

забезпечували координацію, пропорційність і збалансованість розвитку всіх 

трьох сфер для задоволення потреб населення держави продуктами 

харчування. Економічні відносини в рамках АПК і умови для їх 

функціонування здійснювали на підставі дотримання вимог і норм, які також 

виходили з єдиного центру, що давало підстави оперувати поняттям 

комплексу як сукупності галузей у трьох зазначених сферах. Іншого способу 

забезпечити узгоджене функціонування галузей, об’єднуваних єдиною метою 

– забезпечення продуктами харчування населення держави – не було.  

Економічні відносини між господарюючими суб’єктами у рамках 

комплексу регулювала держава на основі розпоряджень центральних органів, 

разом із цінами, обсягами виробництва та строками поставки конкретних 

видів ресурсів. При цьому основний ресурс – земля, відігравала незначну 

роль і істотно не впливала на формування вартісних параметрів економічних 

відносин. Такий спосіб економічної організації в агропромисловому 

виробництві відповідав тогочасним умовам і тому інституціональному 

середовищу, в якому ця сукупність галузей функціонувала. Економічні і 

структурні параметри відтворювального процесу теж жорстко й 

централізовано регулювали.  
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У сучасних умовах суть економічних відносин випливає із законів 

ринку, коли ключовими є свобода економічного вибору, конкуренція, 

ринкове ціноутворення на основі балансування попиту і пропозиції. Роль 

держави у сфері агропромислового виробництва зводиться до регулювання 

економічних відносин між господарюючими суб’єктами через формування 

такого інституціонального середовища, за якого економічні відносини 

повинні бути вигідними для всіх сторін цього процесу. Контрактні стосунки 

та їх умови, що випливають з нової якості інституціонального середовища, є 

основним інструментом, через який відбуваються господарські зв’язки та 

наповнюються ринковим змістом економічні відносини. Використання 

державою механізмів впливу на господарську діяльність і економічні 

результати суб’єктів господарювання у всій сукупності галузей, як це було в 

умовах централізованого державного управління агропромисловим 

виробництвом, стало неможливим. Отож, можна стверджувати, що поняття 

“агропромисловий комплекс” як об’єкт управління соціально-економічними 

процесами на селі вичерпав свою суб’єктність. На нашу думку, його 

подальше використання в наукових дослідженнях містить методологічну 

помилку, а застосування в нормативних документах безсуб’єктне. 

Актуальним на сьогодні став аналіз економічних процесів і їх  суспільних 

наслідків як об’єктивного явища, що має свою логіку розвитку, у межах 

більш загального поняття, означеного як “аграрна сфера”.   

На наш погляд, зміст цього поняття, як теоретичного знання є 

комплексним, системним, структурованим відображенням сукупності 

якісних ознак процесу ринкових трансформацій сільськогосподарського 

виробництва, особливостей, закономірностей та результатів 

інституціональних перетворень, що охоплюють техніко-технологічні, 

організаційно-економічні, соціальні, екологічні аспекти цих трансформацій, 

як цілісної екологосоціогосподарської системи (ЕСГС), що базується на 

використанні основного ресурсного чинника – землі.  
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Складові цього поняття як його змістовне наповнення, що охоплює 

об’єкт дослідження у розширенні його меж – від простого до складного – 

передбачають безпосередньо: сільськогосподарське виробництво, 

агропромислове виробництво, аграрний сектор, аграрну сферу. 

Змістовну єдність, сутнісну відмінність і критеріальну 

диференційованість цих понять можна простежити на основі оцінки таких 

ключових критеріїв як їх структура, спосіб поєднання чинників виробництва, 

інституціоналізація і її механізми, організаційна конструкція, економічні 

відносини і середовище взаємодії структурно-конструктивних елементів і 

організаційних форм, що в підсумку формують актуальну архітектоніку 

аграрної сфери, а їх зміни залежно від їх ефективності зумовлюють динаміку 

перетворень і темпи економічного процесу загалом. 

Із зазначених позицій сільськогосподарське виробництво можна 

розглядати як сукупність галузей, що базуються на технологіях, які 

поєднують перетворення предметів праці та використання засобів 

виробництва, зокрема землі, через природні (біологічні) процеси, де кінцевим 

продуктом є сільськогосподарська продукція і сировина. 

Сільськогосподарське виробництво як сукупність галузей, що 

базуються на специфічних техніко-технологічних ознаках, функціонує як 

структурована єдність. Його структура передусім ґрунтується на принципах і 

характеристиках, які охоплюють: 

– галузевий чинник – рослинництво і тваринництво як галузі (разом із 

підгалузями), що базуються на використанні землі як основного ресурсного 

чинника;  

–  інституціональний критерій, що випливає з категорії власності, 

зумовлює організаційно-правові форми – приватні, корпоратизовані, 

державні (особисті селянські господарства, фермери, сільськогосподарські 

підприємства, агропромислові об’єднання і агрохолдинги на основі 

інтеграції). 
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Організованість конструктивна (як певна організаційна ієрархія) – це 

неструктуризовані за організаційною підпорядкованістю три базові 

сукупності господарюючих одиниць – агрооб’єднання і 

сільгосппідприємства, фермерські господарства, особисті селянські 

господарства. 

Основними чинниками забезпечення функціонування 

сільськогосподарського виробництва, як відомо, є земля, праця, капітал, а 

спосіб їх взаємодії і відповідної організації реалізується на макрорівні у 

вигляді конкретних виробничих одиниць, підгалузей і галузей. 

Локалізацію цих чинників у межах виробничих одиниць, підгалузей і 

галузей просторово здійснюють на рівні сільських територій, територіальних 

громад, адміністративних одиниць, регіону. 

Приватна власність на чинники та засоби виробництва і частково 

оренда формують характер економічних відносин переважно ринкового типу, 

що будуються на основі очікувань прямої економічної вигоди для 

виробничих одиниць та інших суб’єктів економічного процесу. 

Економічні відносини у свою чергу обумовлюють зміст середовища, в 

якому відбувається економічний процес. Як у виробничій, так і в соціальній 

сферах, це середовище по-різному проявляє свою дію залежно від стану і 

рівня інституціоналізації та структурно-організаційної єдності окремих 

сукупностей господарюючих суб’єктів.    

Для сукупності сільських домогосподарств, які, з огляду на свій 

інституціональний статус, атомізовані структурно, характерними рисами 

середовища їх функціонування є локальна досконала конкуренція за ринки 

збуту, відсутність реальних можливостей і важелів впливу на зміну якості 

середовища, що в підсумку генерує економічну нерівноправність. 

Для сукупності фермерських господарств середовище проявляється 

через локальну недосконалу конкуренцію за ресурсні чинники (земля, 

фінанси, інвестиції, трудові ресурси), конкуренцію за ринки збуту виробленої 
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продукції та обмежений доступ до фінансових ресурсів і дотаційних фондів 

підтримки. 

Середовище функціонування агрооб’єднань – це монопольна, 

олігопольна конкуренція за основні чинники виробництва (земля, праця), 

локальні і регіональні ринки сировини, а також регіональні, національні та 

глобальні ринки збуту, де незначне місце займають інші 

сільгосппідприємства. 

Інститути, що забезпечують умови функціонування вказаних вище 

сукупностей господарюючих суб’єктів у їх основних організаційно-правових 

формах, здійснюють регуляцію суспільно-економічних відносин і є 

переважно загальнодержавними, спеціалізованими до умов галузі і чинників 

виробництва, тому діють на всіх  стадіях  відтворення .  

Агропромислове виробництво – це сільськогосподарське виробництво, 

що як структура базується на описаних принципах і характеристиках, та 

пов’язані з ним галузі з переробки сільськогосподарської сировини у 

продукти харчування та в сировину для подальшого промислового 

використання, які охоплюють стадії відтворення – виробництво і розподіл 

виробленого продукту між галузями переробки. 

Структура агропромислового виробництва як організаційно-

економічного і техніко-технологічного  утворення базується на використанні  

сировинного потенціалу базової галузі – сільськогосподарського 

виробництва як основного ресурсогенерувального чинника. 

Основними чинниками сучасного агропромислового виробництва, що у 

трансформаційний період забезпечують його становлення, функціонування і 

розвиток відповідно до законів ринкової економіки, є, на наш погляд, поряд з 

традиційними (земля, праця, капітал) організаційні форми, в рамках яких ці 

чинники взаємодіють, а також нова організаційна ієрархія середовища, що 

ґрунтується на свободі вибору форм господарювання та контрактних 

відносинах між господарюючими суб’єктами. Процес утворення і 

становлення нових організаційних форм на початковому етапі трансформації 
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агропромислового виробництва на прикладі першого в Україні 

агропромислового комбінату одним зі перших описав І. Г. Костирко [173]. 

У результаті взаємодії нових організаційних форм економічні 

відносини в агропромисловому виробництві між суб’єктами господарювання 

є суто ринковими і базуються на основі конкуренції, особливо на ринках 

сировини та ринках збуту готового продукту. Продуктові ланцюжки 

обумовлюють рамки і межі цих відносин, а потенціал доданої вартості, що 

формується в межах цих ланцюжків, є об’єктом конкурентної боротьби. 

Середовище, в якому суб’єкти господарювання агропромислового 

виробництва конкурують за частку доданої вартості, виходить за межі 

безпосередньо сільськогосподарського виробництва, а інститути, які 

формують якість і межі цього середовища, за своїм характером не 

вузькогалузеві, а переважно загальнодержавні, лише в окремих елементах 

пристосовані до спеціалізованих умов окремих переробних галузей і 

властивих для них якісних характеристик чинників виробництва. 

Ширшим за змістом і економічною природою, складнішим за 

організаційною побудовою є поняття “аграрний сектор”. Воно охоплює 

сільськогосподарське і агропромислове виробництво та галузі економіки, які 

забезпечують умови для їх ефективного фунцкціонування, забезпечуючи 

процеси відтворення його матеріальної основи (технічне забезпечення, 

послуги, логістика, інформація, організація). Господарюючі суб’єкти, їх 

галузеві й міжгалузеві об’єднання і структури, взаємодіючи з іншими 

секторами економіки (фінансове забезпечення, інфраструктурні ланки, які 

обслуговують переважно потреби сільськогосподарського виробництва і 

т.п.), а також інституції, що формують і реалізують державну політику в 

цьому секторі національної економіки, у своїх сукупності і взаємодії 

окреслюють рамки аграрного сектору.  

Структура аграрного сектору (галузева, організаційна, корпоративна 

тощо) як об’єкта організаційно-економічного впливу і регулювання з боку 

держави є результатом трансформаційних перетворень, що відбулися під 
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інституціональним впливом (або на початкових етапах перетворень  за його 

відсутності), і часто формалізована у вигляді міжгалузевих утворень 

(об’єднань), що діють на добровільних засадах на основі усвідомленої 

потреби в координації дій і досягнення спільної взаємовигоди, зокрема для 

відстоювання спільних  інтересів перед державою.  

Чинники, під впливом яких формується і розвивається аграрний сектор, 

охоплюють, окрім уже зазначених базових елементів (земля, праця, капітал, 

організаційні форми на рівні господарюючих суб’єктів) інфраструктурні 

ланки, що створюють нову ринкову якість економічного середовища і 

сприяють міжгалузевій інтеграції, зокрема на основі концентрації основних 

чинників виробництва, які дають змогу, послуговуючись сучасними 

технологіями менеджменту та інформаційного забезпечення, посилювати 

результативність економічної діяльності. 

Економічні відносини в аграрному секторі зумовлені приватною 

власністю на основні чинники виробництва та відносинах оренди земель 

сільськогосподарського призначення. Перевага високоінтегрованих 

організаційно-правових форм і утворених ними фінансово-виробничих 

структур, зокрема зовнішньоекономічної діяльності, монополізує середовище 

в аграрному секторі й претворює ринкові економічні відносисни в ньому, 

разом із сільськими домогосподарствами, у відносини за правилами 

протекціонізму і лобізму у стосунках із державою, забезпечуючи насамперед 

їх доступ до бюджетних джерел і преференцій. 

Інститути, які повинні формувати ринкову якість середовища та 

забезпечувати рівноправність економічних відносин між суб’єктами 

господарювання та державою, переважно сформовані під впливом 

виробничо-фінансових груп і монополій, а інституції є інструментом 

обслуговування їх економічних інтересів. Свобода вибору як визначальна 

умова контрактних відносин між суб’єктами ринку часто обмежується 

неринковими тіньовими впливами. 
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Найширшим за економічним змістом, організаційно складним і 

суспільно вагомим є поняття аграрної сфери, яке розширює межі аграрного 

сектору економіки за рахунок долучення до нього соціальної сфери та 

інфраструктури сільської місцевості, що забезпечує соціальні умови і 

відтворення людського капіталу для потреб сільськогосподарського 

виробництва і розвитку сільських територій. 

Аграрна сфера як об’єкт макроекономічного аналізу структурована на 

базові елементи – домогосподарства, фірми, державу, взаємодія між якими 

відтворює рух чинників виробництва, товарів і послуг, охоплюючи всі стадії 

відтворення. Додатково до раніше вказаних основних чинників виробництва 

до сфери економічного обігу долучаються потенціали, можливості та умови 

сільських територій і сільських громад, що як чинники наповнюють новими 

параметрами якість сільського економічного простору. 

Економічні відносини між суб’єктами господарювання в аграрній сфері 

доповнені відносинами локалізованої самоорганізації, суспільної і 

територіальної координації, переходом від ієрархії до зародження мережевих 

структур. Економічні результати від виробничої сільськогосподарської 

діяльності, ефекти від організаційних інноваційних форм агропромислового 

виробництва і розвитку інфраструктурних ланок в аграрному секторі 

створюють нові можливості для врахування потреб сільських територій і 

забезпечення відтворення в них людського капіталу.  

Інституціональне наповнення поняття аграрної сфери сьогодні вкрай 

обмежене. Базові інститути, які покликані формувати якість економічних і 

суспільних відносин на селі, як формально задекларовані, є практично 

недієвими, що за слабкого сільського самоврядування позбавляє сільські 

території і громади економічної основи розвитку. Лише останнім часом 

заходи з децентралізації забезпечили додаткові можливості для реального 

наповнення економічним змістом процесу розвитку сільських територій та 

аграрної сефери загалом. 
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Отже, конкретизувавши зміст ключових понять, що у взаємозв’язку і 

взаємозалежності відтворюють зміст і суспільно-економічну природу 

аграрної сфери як науково обґрунтованого терміна, що віддзеркалює об’єкт 

нашого дослідження, доцільна і можлива спроба дослідити її суспільно-

економічну і організаційну конструкцію як цілісного явища в його розвитку, 

використовуючи для цього принципи і закони архітектоніки та 

інституціональний підхід. 

Архітектоніка (від грец. агсhietektonіке – будівельне мистецтво) – це 

поняття, що використовують для вираження закономірностей побудови, 

властивих конструктивній системі будівлі; це основний принцип побудови 

конструкції як єдиного цілого, інтегральний взаємозв’язок основних його частин, 

композиція. У ширшому розумінні архітектоніка – це головний принцип 

структурування, зв’язку і взаємообумовленості елементів цілого [107]. 

В економічній теорії архітектоніка поєднує знання глибинної 

інституціональної структури, вміння будівництва і загального плану 

побудови цілісної системи інститутів, які формують новий каркас 

(архітектуру/архітектоніку) суспільно-економічної системи і політики. Для 

досягнення мети нашого дослідження архітектоніка як метод та інструмент 

наукового пізнання становить значний інтерес через свої новизну і сферу 

застосування та відповідає складній і цілісній структурі аграрної сфери як 

об’єкта аналізу.  

Аналіз практики ринкових перетворень у нашій державі свідчить про 

недостатність саме інституціональних підходів до вирішення нагальних 

теоретичних і практичних завдань. У рамках цього нового наукового 

напрямку і на його методологічній основі необхідно дослідити і вирішити 

низку теоретичних і практичних проблем у формуванні і функціонуванні 

аграрної сфери як окремої складної загальної суспільно-економічної системи. 

Методологічна основа дослідження функціонування аграрної сфери 

базується на комплексному застосуванні основних положень 

інституціональної теорії, які використовують як наукове середовище, де 
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закони архітектоніки застосовують як метод конструювання економічної 

системи з елементів, які, гармонійно і збалансовано поєднуючись, утворюють 

ефективну конструкцію. Якісні параметри цієї конструкції дозволяють 

досягати кращого і справедливішого розподілу суспільного продукту через 

рівновеликі ефекти, що їх отримують окремі елементи системи під впливом 

дії  інституції в аграрній сфері. 

Як вважає Гриценко А. А. та інші вчені, у всіх цілісних системах – 

природних, технічних, біологічних, соціальних, тут діють основні закони 

архітектоніки: закон рівноваги, закон золотої середини і закон структуризації [65]. 

Суть закону рівноваги, зокрема, полягає в тому, що всі елементи 

цілісної системи рухаються у напрямі спокою стосовно інших елементів або 

перебувають у цьому стані. Це означає, що всі елементи конструкції аграрної 

сфери повинні змінюватись і удосконалюватись так, щоб наближати всю 

систему до такого стану рівноваги, за якого вона буде функціонувати 

найефективніше, забезпечуючи узгодженість економічних інтересів усіх 

суб’єктів господарювання, що її утворюють.  

Закон золотої середини дає просторову і кількісну характеристики 

аграрної сфери через взаємодію її однорідних елементів як цілісної системи, 

що перебувають у постійному русі й інтегрують дію всіх елементів у певну 

характеристику, яка відтворює цілісність системи відносно інших систем 

через певне середнє значення. Цей закон дає змогу оцінювати, наприклад, 

середній рівень дохідності (прибутковості) окремих сегментів 

(сільськогосподарське і агропромислове виробництво, переробка, 

інфраструктура, соціальна сфера) та відстежувати їх зміни у просторі й часі, 

що важливо в аналізі ефективності інституціональних змін аграрної сфери. 

Закон структуризації характеризує взаємозв’язок елементів, які мають 

внутрішні чинники розвитку і спроможні об’єднуватись у певні цілісні 

утворення та структуризуватись у межах ширшої цілісності, що також 

важливо в дослідженні напрямів розвитку аграрної сфери та 

інституціонального оформлення процесу змін. 
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Як правило, увага дослідників найбільше зосереджена на 

функціонуванні виробничих ланок у їх різних організаційно-правових 

формах без належної оцінки їх розвитку і динаміки змін інфраструктурних 

суб’єктів, що в значній мірі формують макроекономічне середовище, в якому 

проявляються закони архітектоніки.  

Досліджуючи методологічні аспекти процесу формування раціональної 

конструкції аграрної сфери України на основі інституціонального підходу та 

законів архітектоніки, не можна залишити без аналізу процес формування 

інфраструктури, яка формує макросередовище і є об’єднувальним 

конструктивним елементом системи, що наповнює архітектоніку аграрної 

сфери цілісністю. 

Як було зазначено, аграрна сфера України – складна соціально-

економічна система, формування і розвиток якої в процесі ринкових 

трансформацій відбувається під дією інституціональних впливів. Значною 

мірою ці впливи були наслідком не глибоких наукових пошуків і 

усвідомлених дій, а скоріше результатом випадкових та безсистемних рішень 

керівних органів у міру своїх меркантильних бізнесових чи лобістських 

інтересів. У країнах із розвинутими економіками аграрна сфера як система 

формувалась еволюційним шляхом. Тому вона є продуктом розвитку 

загальноринкової системи, в якій інтереси учасників цього процесу достатньо 

збалансовані і гармонійні, оскільки вони узгоджувалися протягом тривалого 

часу. В Україні натомість сформована сьогодні економічна система є 

наслідком трансформаційного за характером процесу, де збалансованість і 

гармонійність як якісні характеристики такої системи перебувають на 

початкових стадіях. 

Отож, інституціональний і організаційно-правовий каркас 

інфраструктури аграрної сфери як елемент економічної системи всієї 

держави все ще має недосконалу конструкцію та недостатню ефективність 

дії, що породжує проблеми функціонування всієї інфраструктури та 

деформує її вплив на результативність функціонування аграрної сфери 
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загалом. Архітектоніка інфраструктури істотно впливає на рівень 

трансакційних витрат усієї економічної системи, яка сформувалась у аграрній 

сфері, що необхідно враховувати під час обґрунтування стратегії розвитку 

всієї аграрної сфери. Це зумовлює зміст складної наукової та господарської 

проблеми, яка потребує глибоких теоретичних і прикладних досліджень.  

Інституціональні аспекти формування і розвитку економічних систем, 

зокрема в аграрній сфері, останнім часом дедалі більше привертають до себе 

увагу з боку науковців та органів державного управління. Варто навести 

результати досліджень і публікації учених А. Гриценко, В. Валентинова, 

М. Маліка, Ю. Лопатинського, П. Саблука, О. Шпичака, В. Юрчишина, 

В. Якубенко та наукові розробки інших учених, що ґрунтуються на 

інституціональній теорії у різних її напрямах і течіях, основоположні основи 

яких висвітлено у працях Д. Норта, У. Вільямсона, Р. Коуза та ін. Значний 

внесок у розвиток цих теоретичних підходів стосовно трансформаційних 

економік зробили російські вчені В. Капелюшников, С. Нуреєв, С. Кірдіна та ін.  

Проте недостатньо досліджені галузеві аспекти реалізації й 

застосування цих теоретичних надбань в аграрній сфері, де проблеми 

формування інституціональної бази аграрної економіки вкрай складні як у 

теоретичному, так і в прикладному значеннях. У вітчизняній аграрній науці 

сьогодні практично немає глибоких наукових досліджень процесу 

формування інститутів та інституцій, що охоплюють інфраструктуру 

аграрної сфери. Поодинокі публікації на зазначену тему не можуть 

відтворити достатньо повної й об’єктивної картини наукових знань про 

актуальні проблеми. Зазвичай наукові дослідження тут обмежуються 

аналізом проблем на окремих ринках  товарних, фінансових, споживчих, а 

їх інфраструктуру розглядають як самостійний елемент таких ринків. Також 

немає підходу, за якого інфраструктуру сприймають як цілісну оболонку 

всієї суспільно-економічної системи, що охоплює аграрну сферу загалом, 

разом із її соціальними проявами. 
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Тому вкрай важливо долучити до наукового аналізу методологічні 

аспекти процесу формування інфраструктури аграрної сфери України, 

обґрунтовуючи доцільність застосування інституціонального підходу та його 

органічного поєднання з основними принципами архітектоніки як наукового 

методу, що дасть змогу обґрунтувати створення раціональної конструкції 

інфраструктури аграрної сфери як єдиного цілого, на основі принципів 

структурування, зв’язку і взаємозумовленості її елементів.  

Для чіткого наукового окреслення об’єкта нашого дослідження 

необхідно конкретизувати розуміння, а також взаємну узгодженість понять 

“аграрна сфера” та “інфраструктура”. Як було показано в рамках цього 

дослідження, аграрну сферу ми сприймаємо як всеохопне поняття, що 

містить усі процеси людської життєдіяльності у сільській місцевості – як 

аграрно-виробничу, так і соціальну, у всій широті її прояву. У контексті 

цього первинним і базовим поняттям є сільське господарство, яке 

розширюється за рахунок обслуговувальних і переробних галузей до 

аграрного сектору економіки, який у сукупності із соціальною 

інфраструктурою сільської місцевості формує аграрну сферу. Такий підхід 

логічно обґрунтував В. І. Курило [190], позицію якого  ми взяли за основу у 

процесі дослідження проблем архітектоніки інфраструктури аграрної сфери 

країни. Щодо поняття інфраструктури, то для цілей нашого дослідження його 

зміст ми трактуємо як цілісну сукупність господарюючих суб’єктів, 

інститутів та інституцій, що утворюють розгалужено багатофункціональну 

структуру, яка забезпечує макроекономічні умови функціонування всіх 

суб’єктів економічних відносин у межах аграрної сфери та поза нею, 

формуючи такий рівень трансакційних витрат у рамках економічної системи, 

за якого економічний механізм діє ефективно. 

У низці публікацій [134, 156, 159, 163] ми досліджували проблеми 

становлення ринкової інфраструктури в аграрній сфері, проте залишилися 

питання, на які не вдалося знайти відповіді. Наприклад, гострою практичною 

проблемою є домінування на ринку не виробників сільськогосподарської 
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продукції, а посередників, доходи яких необґрунтовано високі. Банківський 

сектор концентрує свої ресурси на задоволенні потреб крупних 

агропромислових виробників, обмежуючи доступ до кредитних ресурсів 

іншим суб’єктам, фермерам і малому агробізнесу. Державне регулювання, 

податкова і бюджетна системи створюють такий механізм перерозподілу 

суспільного доходу, за якого аграрна сфера як цілісна суспільно-економічна 

система розвивається із значними деформаціями. Проявом цих деформацій є 

зростання монополізації і концентрація всіх видів ресурсів у крупних 

агроформуваннях та тривале зростання рівня бідності селян і занепад 

сільських територій. Також є протиріччя між темпами розвитку окремих 

складових усієї економічної системи, що сформувалась в аграрному секторі 

економіки. Виробничий сектор розвивається з помітними успіхами, особливо 

в рослинництві (провідні позиції з експорту зерна, соняшнику, інших 

культур), у тваринництві практично відновлено птахівництво, на черзі 

свинарство, формується сучасна організаційно-виробнича структура галузі. 

Загалом зростає ефективність виробництва, покращуються фінансові 

результати. Водночас істотно сповільнено розвиток інфраструктури, що 

деформує весь економічний механізм аграрної сфери та розбалансовує 

систему розподілу отриманих доходів галузі. 

Дослідження процесу формування і функціонування інфраструктури 

аграрної сфери, що розглядають як невід’ємну складову (елемент) усієї 

суспільно-економічної системи держави, з позицій інституціональної теорії у 

поєднанні з підходами, що базуються на законах архітектоніки, дає змогу 

глибше проникнути у суть і характер самого процесу та сформувати нові 

критерії оцінки його перебігу.  

Отже, справедливим буде висновок про те, що аграрна сфера як об’єкт 

наукового дослідження є складним, комплексним і системним утворенням, 

яке перебуває у перманентному розвитку через постійні зміни й 

удосконалення. У процесі цих змін архітектоніка аграрної сфери 

розвивається й удосконалюється за законами, досі не пізнаними нами сповна. 
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Недостатнє розуміння цих законів зумовлене не тільки відсутністю 

глибокого наукового аналізу процесу формування і розвитку аграрної сфери 

як цілісної екологосоціогосподарської системи, а й відсутністю належного 

наукового обґрунтування методології самого процесу пізнання її як об’єкта. 

Дослідження цього процесу з позицій інституціональної теорії у поєднанні з 

підходами, що базуються на законах архітектоніки, здатні відкрити нові 

аспекти функціонування аграрної сфери як частини всієї суспільно-

економічної системи держави, яка реалізує свої функції в аграрній сфері та 

істотно впливає на ефективність функціонування всього національного 

господарства як системи. Тому наукові пошуки в цьому напрямі важливі як з 

позицій розвитку економічної теорії, так і з прикладних міркувань.  

Саме тому низка понять – “сільськогосподарське виробництво”, 

“агропромислове виробництво” (що розширюється за рахунок переробних 

галузей), “аграрний сектор” (доповнений додатково інфраструктурними 

ланками), “аграрна сфера” ( що охоплює додатково соціальну сферу і сільські 

території), – мають логічно пов’язаний характер, системно відтворюючи 

складне суспільно-економічне явище національної економіки. З позиції 

організаційного аспекта для них характерні відповідні організаційно-правові 

форми й інститути, які формують конструкцію інституціональної структури 

середовища і організаційну структуру виробничої сфери та макроекономічні 

параметри інфраструктури.  

Економічний аспект, що розкриває спільність змісту цього ряду понять 

і становить суть економіних відносин, базується на виробничих, техніко-

технологічних, фінансових, продуктових, інформаційних та інших зв’язках у 

межах усієї аграрної сфери. Конкурентні відносини за право використання 

обмежених ресурсів як основних чинників виробництва визначають 

масштабність власне конструкту аграрної сфери як суспільно-економічної 

системи і наповнюють ринковим змістом процес відтворення, що 

безперервно відбувається в аграрній сфері. 
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Отож, у відповідності з вимогами основних законів архітектоніки, уся 

суспільно-економічна система, що сформувалась в аграрній сфері 

національної економіки нашої держави як своєрідний  її конструкт, потребує 

переходу до іншої траєкторії розвитку на засадах кращих загальної 

збалансованості і узгодженості між окремими її ланками для досягнення 

такого стану рівноваги, за якого інтереси всіх суб’єктів економічного 

процесу були б забезпечені доходами, адекватними до їх місця і ролі в цій 

системі. 

 

1.2. Інституціональні засади організаційно-економічних  
перетворень в  аграрній  сфері  
 

Нові завдання вимагають нових наукових, зокрема і теоретико-

методологічних, підходів до їх вирішення. З кінця 90-х років XX ст. різко зріс 

інтерес до інституціоналізму як напряму сучасної економічної думки та 

методологічної основи проведення наукових досліджень. Серед авторів таких 

досліджень варто виокремити відомих учених С. І. Архієреєва, 

В. В. Дементьева, Г. В. Задорожного, О. В. Носова, Р. Ф. Пустовойта, 

А. А. Ткача, А. А. Чухно, О. Л. Яременка та ін. Помітним явищем стало 

видання в Україні низки фундаментальних наукових праць, зокрема 

колективної монографії “Институциональная архитектоника и динамика 

экономических преобразований”, виданої колективом науковців Інституту 

економіки і прогнозування НАНУ за редакцією проф. А. А. Гриценка, які 

започаткували новий науковий напрям – інституціональну архітектоніку 

[107]. 

Науковий аналіз практики і результатів ринкових трансформацій 

аграрної сфери України свідчить про недостатню роль використання 

інституціональних підходів у вирішенні практичних завдань. Уже на 

початкових етапах ринкових трансформацій основний наголос у всіх 

теоретичних обґрунтуваннях і практичних діях було зроблено на 
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всеохоплюючій дії ринкових механізмів і саморегуляції ринку, яку активно 

пропагували тодішні урядовці і більшість вчених-аграрників .  

Разом з тим монетарний підхід є оправданим для аналізу економічних 

систем, які є відностно сталими, врівноваженими і функціонують тривалий 

час за визначеними траєкторіями. Економічна система України є ще до 

сьогодні незбалансованою за своєю галузевою, організаційною, 

інституціональною структурою, і належить до перехідних економік 

транзитивного типу. Тому зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки і траєкторії 

розвитку економічної системи України неможливо без використання 

інституціональних підходів як основних у методологічному їх значенні. На 

цю обставину цілком слушно звернуто увагу у фундаментальній монографії 

А. А. Гриценка, в якій наголошено, що “...неокласична і особливо 

монетаристська методологія... виявила нездатність дати теоретичний 

інструментарій для розуміння того, що відбувається в суспільстві і економіці 

в умовах ринкової трансформації” [107, с. 20]. Адже, незважаючи на 

позитивні результати розвитку аграрного сектора – високі експортні позиції 

на світових ринках, значні обсяги валового виробництва окремих культур, 

наявність ефективних з позиції організації виробничих структур тощо – 

спостерігаємо істотні проблеми.  

В аграрній сфері, наприклад, макроекономічні параметри у виробничій 

діяльності дисонують із занепадом соціальної сфери і втратою людського 

капіталу. За значних рівнів прибутковості окремих галузей низькими є 

доходи працівників сільськогосподарських підприємств тощо. Ці питання 

можуть отримати адекватні пояснення із залученням методів 

інституціонального аналізу, який раніше не брали до уваги в наукових 

дослідженнях. 

Аналізуючи аграрну сферу як глобальну суспільно-економічну систему 

як з історично-генезисних, так і з трансформаційних позицій, у 

ретроспективному розрізі доходимо висновку, що сьогодні доцільніша 

необхідність досліджувати весь сільський суспільно-економічний простір як 
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цілісність, а не акцентувати увагу лише на тому, коли аграрну сферу 

розглядають як чітко структуровану економічну систему, маючи на увазі 

логіку її розвитку, зумовлену планомірним розгортанням і взаємним зв’язком 

її елементів і частин як єдиного цілісного утворення.  

У зв’язку з цим, поглиблюючи пізнання суті аграрної сфери як 

екологосоціогосподарської системи в її цілісності, доцільно наголосити на 

необхідності розвитку методологічних принципів, або ж, як їх 

характеризував І. Кант, “архітектоніку – мистецтво побудови системи. 

Оскільки (саме) систематична єдність є тим, що вперше перетворює звичайне 

знання на науку, тобто простий агрегат знань на систему, то архітектоніка є 

вченням про наукове в нашому пізнанні взагалі, і, отже, вона необхідно 

належить до методології” [107, с. 470]. Беручи за основу зазначений підхід, 

архітектоніку аграрної сфери можна розглядати як сукупність окремих 

найінтегрованіших сфер і ланок у національному господарстві, 

функціональних форм організації економічних відносин на національному 

продовольчому ринку на основі принципів і механізмів ринкового та 

позаринкового розподілів і перерозподілів сировинних і продовольчих  

ресурсів та капіталу. 

Йдеться про новий науковий напрям соціально-економічних 

досліджень, у рамках якого інституціональну архітектоніку автори 

розглядають як “фундаментальну структуру інститутів, що складається з 

правил, норм, стереотипів, традицій, настанов і інших соціальних утворень в 

їх співвідношенні із загальним естетичним планом побудови цілісної 

соціальної системи” [107, с. 9]. Автори виходять з того, що в сучасних 

умовах на основі процесів глобалізації, посилення інтегрованості різних 

природних, технічних, біологічних і соціальних систем, які все більше 

набувають характеру цілісності і стають самостійним об’єктом дослідження, 

формується архітектоніка як особлива наука. Її предметом є загальні 

закономірності побудови цілісних систем, а її методологію як науку, 

зазначають автори, розробляють на основі поєднання методу сходження від 
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абстрактного до конкретного, покликаного за своєю суттю теоретично 

відтворювати і практично вдосконалювати цілісну структуру, і власного 

категоріального ряду, серцевину яку утворюють основні закони 

архітектоніки.  

Автори розкривають “три основних закони архітектоніки: закон 

рівноваги, закон усереднення, або закон золотої середини, і закон 

структуризації, або золотого перерізу”, які діють у всіх цілісних природних 

технічних, біологічних і соціальних системах. 

Зокрема суть закону рівноваги полягає в тому, що всі елементи цілісної 

системи рухаються в напрямі спокою відносно інших елементів або 

перебувають у цьому стані. Закон усереднення дає просторову і кількісну 

характеристики взаємодії однорідних елементів цілісної системи, які 

перебувають у постійному русі, й інтегрує дію всіх елементів в одну 

характеристику, що виражає цілісність системи відносно інших систем через 

певне середнє значення. Третій закон архітектоніки – закон золотого перерізу 

– характеризує взаємозв’язок елементів, що мають внутрішні фактори 

розвитку, здатні об’єднуватися в певні цілісні утворення і структуризуватись 

у межах ширшої цілісності [107, с. 10]. 

Іншим важливим науковим і теоретичним здобутком авторів є 

розширення ними “поняття інституту до його розуміння як аспекту всієї 

соціальної реальності”, що дало змогу авторам по-новому класифікувати 

інститути залежно від форми втілення і носіїв “в техніко-технологічні, 

соціально-економічні і ідеологічні”. Цікавим є і запропонований авторами 

зміст механізму інституціональних змін. 

Надзвичайно глибокий рівень проникнення в суть змін, що 

відбуваються у процесі трансформації суспільно економічної системи в 

Україні, і оригінальність наукової позиції авторів, дають нам змогу широко 

використати їхній науковий здобуток для аналізу архітектоніки аграрної 

сфери. Ми спробували адаптувати подані методологічні підходи стосовно 

нашого об’єкта дослідження, яким є аграрна сфера держави, та доповнити їх 
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теоретичний здобуток власними науковими спостереженнями, 

узагальненнями і висновками. 

На початку 70-х  років минулого століття в економічних дослідженнях 

як методологічна основа найпоширенішим був системний підхід, оскільки 

явища і процеси розглядали у взаємозв’язку через взаємозалежність їх 

окремих елементів, адже тільки так можна проаналізувати і оцінити стан та 

передбачити тенденції розвитку системи. За визначеннями Колодійчука В. А. 

і інших науковців [128 ], сучасну економіку може розглядати як: 

– економіку інформаційного сусупільства, в основу якої покладено 

накопичені людством знання та їх сучасне прикладне значення як базу 

розвитку економічної систем, в якій знання у формі інформації є ресурсом 

для виробництва; 

–  економіку на основі контрактів, у якій свобода економічної 

діяльності і свобода вибору бізнес-партнерів окреслені правовим полем, що 

обумовлено інституційним середовищем, а ефективність бізнес-процесів – 

рівнем транзакційних витрат, що сформувалися в цьому середовищі; 

–  економіку сервісного типу, що покликана задовольнити 

споживчий попит у процесі використання придбаного товару; 

–  мережеву економіку, як форму організації економічної 

діяльності поза межами централізованого управління та спосіб мінімізації 

трансакційних витрат. 

Таке трактування економіки має спільне бачення її як системи, в 

рамках якої взаємодіють різні її елементи, що підкреслює доцільність 

використання системного підходу до вивчення природи і змісту економічних 

процесів та їх суспільних проявів. Наукове пізнання як методологія 

проникнення у суть явищ і процесів вимагає системного дослідження саме 

поняття “аграрна сфера”, яку ми з позицій системи трактуємо як сукупність 

елементів, що знаходяться у організаційній та структурній єдності і, маючи 

емерджентні властивості, взаємодіють між собою на основі функціональних, 

інформаційних, ієрархічних, просторово-територіальних та інших звязків. 
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Елементами системи є такі її складові, які не можуть бути надалі поділеними, 

проте здатні утворювати підсистеми на основі звязків із зовнішнім 

середовищем.  

Система у своїй цілісності може бути самостійним об’єктом 

функціонування і управління в рамках, зокрема, системи вищого порядку. Як 

об’єкт дослідження, система повинна мати ряд характеристик, зокрема:  

- володіти організаційною впорядкованістю; 

- цілісність має поєднуватись з подільністю на окремі елементи; 

- взаємодіями між елементами  повинна бути достатньою для 

утримання системи в цілісності, структурній підпорядкованості; 

- взаємодія окремих елементів з зовнішнім середовищем не може 

загрожувати організаційній єдності. 

Тому, з позицій системного підходу, розглядаючи аграрну сферу як 

об’єкт наукового пізнання, його належить оцінювати в динаміці і в розвитку. 

У зв’язку з цим рамки об’єкта розширюються за рахунок аналізу і оцінки 

змін, що відбуваються з обраним об’єктом і охоплюють безпесердньо процес 

цих змін, що зумовлено впливом інститутів, які його регулюють. Тому в 

ширшому розумінні об’єкт нашого наукового дослідження можна трактувати 

і як процес структурного та інституціонального перетворень аграрної сфери,  

і як формування сучасної її архітектоніки як результату організаційно-

економічних перетворень господарюючих суб’єктів в рамках системи.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та 

прикладних засад, що обумовлюють можливості удосконалення форм, 

методів і важелів підвищення ефективності функціонування аграрної сфери 

на основі модернізаціїї  її архітектоніки. 

Коли мова йде про архітектоніку як найширше узагальнення, що 

обумовлює конструкцію і порядок суспільно-економічної організації 

аграрної сфери, необхідно конкретизувати зміст низки ключових понять, що 

розкривають його окремі аспекти і є його складовими. Серед них можна 

виокремити зокрема поняття структури, яке найчастіше розглядають як 
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сукупність зв’язків між частинами якогось об’єкта. У нашому випадку 

об’єктом є аграрна сфера як поняття високого рівня узагальнення, що 

охоплює сільськогосподарське виробництво, переробні та інфраструктурні 

галузі, що його обслуговують, а також соціальну сферу, в якій формується 

людський капітал як ключовий поряд із землею чинник виробництва. 

Враховуючи те, що сільськогосподарське виробництво безпосередньо 

пов’язане із використанням земельних ресурсів, які локалізовані і мають 

просторовий вимір, у межах цього простору функціонує соціальна сфера, що 

забезпечує умови для формування і відтворення людського капіталу як 

одного з базових елементів аграрної сфери.  

У зв’язку з цим можна говорити про структуру як своєрідну тектонічну 

форму розміщення ключових елементів аграрної (агропромислової) сфери. З 

позицій системного методу визначення “структура” походить від 

латинського “stryktyre” – будівництво, облаштування, зв’язок або 

розташування складових частин. Транзитивний стан економіки держави і 

трансформаційні процеси в аграрній сфері мають характер безперервних змін 

у структурі й організації суспільного виробництва, що проявляються 

найперше у змінах організаційно-правових форм. Тому, коли ми говоримо 

про організаційно-економічні зміни і функціонування в аграрній сфері 

певних соціально-економічних укладів як інституціонально виокремлених 

сукупностей господарюючих суб’єктів, то кожний з цих укладів функціонує 

на основі  певних організаційно-правових форм економічної діяльності.  

З методологічної точки зору варто скористатися підходом філософської 

науки, щоб з’ясувати суть форми, як поняття, проникнути в його зміст. По-

латині форма “form” означає вид, зовнішній вигляд. Вона визначає форму як 

поняття філософії, що формується у співвідношенні до поняття змісту, а 

відносно змісту форму розуміють як упорядкованість змісту, порядок змісту, 

що міститься у цій формі. Стосовно матерії, форму розуміють як суть, що 

відображає знання про істотне, яким є єдність форми і матерії. Важливо те, 

що просторову форму розглядають як частковий випадок форми як суті речі.  
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Визначення поняття форми передбачає, що форма є невіддільною від 

змісту як її сутність, що для нас надзвичайно важливо, оскільки досліджуючи 

організаційно-правові форми з позиції аналізу архітектоніки аграрної сфери, 

необхідно абстрагуватися від форми у її конкретному прояві – у вигляді 

певних організаційно-правових форм – до наукової абстракції, яка 

відображає сутність. Це означає, що ми повинні розглянути зміст форми як 

абстракції, бо саме форма є змістом. Форма як поняття конкретизується у 

своєму матеріальному прояві у конкретні організаційно-правові форми, які є 

предметом дослідження будь-якої економічної науки. Форма є тим, що 

приводить предмети до досконалості. Розглядаючи форму як узагальнене 

поняття, що відображає основні характеристики будь-якої організаційно-

правової форми, ми намагаємось осягнути розуміння внутрішніх якісних 

характеристик організаційно-правових форм, які роблять форму досконалою. 

Ми розглядаємо форму як наукову абстракцію, тобто як спосіб опису або 

виділення, абстрагування, який не сприймається чуттєво через властивості 

предмета. Адже абстрагування як уявне виділення, виокремлення окремих 

елементів конкретної множини – це один з основних процесів пізнавальної 

діяльності, який дає змогу перетворити в об’єкт дослідження різні 

властивості предметів. Тому, кажучи про організаційно-правові форми 

економічної діяльності суб’єктів господарювання в аграрній сфері й 

узагальнюючи їх до рівня абстрактного поняття форми, ми із багатьох 

характерних властивостей конкретних організаційно-правових форм 

виокремлюємо найзагальніші речі. Таке теоретичне узагальнення дає змогу 

відобразити основні закономірності досліджуваних об’єктів або явищ, 

вивчати їх, а також спрогнозувати нові незалежні закономірності.  

Для наочності можна провести аналогію з поширеним в економічній 

теорії поняттям товару. Товару як поняття в чистому вигляді очевидно немає, 

хоча у своєму матеріальному прояві воно завжди конкретне. 

Аналогічний метод пізнання ми застосували відносно поняття форми 

для аналізу процесу формування сучасної архітектоніки аграрної сфери. У 
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процесі абстрагування прояви властивостей форми виражаються через 

відношення між предметами та їх зв’язками з іншими предметами і 

середовищем. Абстракція – це теоретичне узагальнення як результат 

абстрагування, яке ми розуміємо як відволікання у процесі пізнання чогось, 

істотних сторін від невагомих властивостей, зв’язків об’єкта до предмета або 

явища для виділення їх суттєвих, закономірних ознак. З методологічної 

позиції такий метод наукового дослідження абсолютно придатний для 

дослідження такого складного поняття як архітектоніка суспільно- 

економічної системи або її частини, чим є аграрна сфера. Впроваджуючи в 

науковий аналіз поняття форми як результату абстрактного мислення, 

абстрагування як результату узагальнення теоретичного знання, ми повинні 

розкрити це поняття, змістом якого є сукупність істотних і відмінних ознак 

предмета, або сукупності однорідних предметів, відображених у цьому 

понятті.  

Зокрема, наприклад, поняття форми може бути описано як сукупність 

декількох істотних якісних ознак, які характеризують і описують специфічні 

властивості і якості конкретного об’єкта відносно системи загалом і спосіб 

функціонування господарюючих суб’єктів у їх взаємозв’язку зі середовищем. 

Наприклад, форма загалом і організаційно-правова форма, конкретизована як 

господарство населення, фермерське господарство, товариство з обмеженою 

відповідальністю та в інших конкретних формах, є видовими поняттями, що 

характеризують спосіб реалізації окремих властивих сутнісних ознак, що 

становлять зміст форми у конкретному прояві.  

Зокрема, форма економічної діяльності є не просто поняттям, що 

відображає економічну організацію суспільного виробництва, а являється,  на 

наше переконання, важливою  економічною категорією. яка відображає 

виробничі відносини на даному етапі розвитку суспільства. На користь цього 

твердження можна навести деякі ознаки форми, що дозволяють 

ідентифікувати ії в якості окремої економічної категорії.  
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Наприклад, форма економічної діяльності відображає не природні 

властивості предметів чи об’єктів, а спосіб функціонування суспільних 

виробничих відносин у вигляді організованих певним чином матеріальних 

об’єктів як об’єктивної матеріальної дійсності, їх стан, що характерний для 

певного історичного моменту часу і носить об’єктивний характер. Відомо, 

що форми економічної організації, наприклад в сільськогосподарському 

виробництві чи в пов’язаних з ним галузях і секторах (переробка, 

інфраструктура, обслуговування тощо) в різні історичні етапи були 

відмінними, що вказує на те, що вони відповідають конкретним історичним 

умовам і відображають стан розвитку продуктивних сил і рівень економічних 

відносин на відповідному етапі. 

Як наукова абстракція форма організації економічної діяльності має 

специфічні ознаки, що відрізняють її від інших категорій. Ми вважаємо, 

зокрема, що її сутність проявляється насамперед як спосіб реалізації відносин 

власності через їх організацію у вигляді структурованих певним чином 

сукупностей окремих  організаційно-правових форм, характерних для даного 

етапу розвитку продуктивних сил. Головною функцією форми, на наш 

погляд, є створення умов і можливостей для отримання економічного 

результату суб’єктами економічної діяльності, що репрезентують власність, 

уречевлену в засобах виробництва, і створення середовища для узгодження 

їх взаємодії в процесі суспільного виробництва (рис. 1.1). 

Форма економічної діяльності  у системі економічних категорій 

займає окреме місце. Зокрема,  форма економічної діяльності: є способом 

реалізації  економічних можливостей такої ключової економічної категорії як 

власність; взаємодія форм діяльності у їх різних організаційно-правових 

проявах є необхідною умовою для функціонування цінового механізму; 

інституціональна матриця суспільства формується і трансформується через 

утворення і зміни форм еконономічної організації і т.п.  

Це дозволяє нам стверджувати, що форма економічної діяльності за 

своїм типом може бути класифікована як провідна економічна категорія, дія 
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якої відображає основні економічні риси формації, охоплюючи усі стадії 

відтворення і руху суспільного продукту, забезпечуючи організацію 

економічних процесів у сферах виробництва, обміну, розподілу чи 

споживання. 

 
Рис.1.1  Концептуальна модель процесу утворення форм  

економічної організації 
Джерело: власна розробка 

Отже, з нашої точки зору поняття форми відображає специфічні ознаки 

стану економічної організації господарської діяльності, що властиві тільки їй 

як економічній  категорії, яка має свою сутність і способи її прояву, адекватні 

виробничій функції суб’єкта господарювання. Вона займає окреме місце у 

системі категорій; а форми і методи її використання обумовлені метою і 

завданнями конкретних наукових досліджень в залежності від обраної 

дослідником методології та методик. У відповідності до нашого об’єкта 

дослідження форма в своєму категоріальному сенсі детерміновано 

проявляється в аграрній сфері у вигляді конкретних організаційно-правових 

форм, основними з яких ми виділили агрооб’єднання, фермерські 

господарства, особисті селянські господарства.  

В процесі дослідження нами виділено ряд ознак форми, оціночна міра 

прояву яких  систематизована за критерієм ефективності (табл.1.1).  
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Таблиця 1.1.   

Матриця категоріальних ознак форм організації економічної діяльності 
 

 

Ознаки форми Агрооб’єд-
нання 

Фермерські 
господарства 

Особисті 
селянські 

господарства 
елемент економічної системи  за впливом  на її розвиток і процес відтворення 3 1 2 
спосіб організації економічної діяльності як капітал в нематеріальній формі, що 
інтегрує чинники виробництва в процесі створення товару і генерації прибутку,  
створений власником 

3 2 1 

функціональність   засіб виробництва, що  виконує визначені  функції в сфері 
виробництва 3 2 1 

зовнішній прояв функціонування  специфічний засіб  виробництва, створений 
людиною 3 3 2 

організаційний потенціал як ресурс  забезпечує інституціоналізовану міру 
реалізації ефекту суспільного виробництва 3 2 1 

просторова локалізація  реалізує організаційний і економічний потенціал в 
межах окремої суспільно організованої території,  відтворює територіальні, в т.ч. 
ментальні,  особливості 

1 3 3 

Досконалість  організаційна завершеність, структурна скомпонованість, 
здатність до саморозвитку, гармонійності, здатність вступати у організаційні і 
економічні взаємозв’язки з іншими формами, збалансованість між її внутрішнім 
змістом і зовнішнім оорганізаційним оформленням, інноваційність у 
функціональності 

3 2 1 

динамічність  інституціональна мобільність і адаптивність, організаційна 
стабільність, фінансова стійкість,які утворюють здатність форми до адекватного 
реагування на зовнішнє середовище 

3 2 2 
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                                    Закінчення таблиці 1.1.   
   

конкурентна спроможність - можливість отримувати додатковий дохід за рахунок організаційних переваг, ефекту масштабу, 
економії на трансакційних, інтеракційних витратах 

3 1 0 

субєктність - здатність до організаційної і економічної взаємодії з іншими субєктами,  
- дискретність  поведінки конкретної форми в залежності від поведінки субєкту, що її урухомлює, комунікативність або 
самоізоляція,   
- наявність конкретного власника, який  формує конструкцію і організаційну композицію форми в залежності від свого 
підприємницького хисту 

3 2 2 

інноваційність- авангардна або консервативна, внутрішьо властива здатність до відповіді на актуальні виклики 3 2 0 
легітимність - інституціальність функціонування, здатність реалізовувати місію і потенціал розвитку в межах  реальних 
можливостей, в т.ч.  через власну трансформацію 

2 3 3 

інституціоналізація – стан реалізації місії в межах норм, достатність і ефективність  формальних інститутів для  реалізації 
місії 

2 3 2 

 35 28 20 
Примітка:  оціночна міра прояву ознаки за критерієм ефективності:  
                   3  висока, 2  середня, 1  низька, 0  відсутня 
Джерело: власна розробка 
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Розглядаючи форму як економічну категорію, варто також звернути увагу 

на те, що поняття категорії – це максимально загальне поняття, яке виражає 

найістотніші відношення, що є в реальності. Це найзагальніші поняття, які не 

можуть бути конкретизовані на основі однієї теорії або наукової дисципліни. 

Форма як економічна категорія – поняття, яке відображає процедуру 

наукового мислення і слугує елементом пізнавального процесу економічної 

дійсності, що фіксує рівень наших знань про неї. Під час цього пізнавального 

процесу наші знання про економіку пов’язані з філософськими основами, що 

дає змогу перейти від найзагальнішого до будь-якої конкретної сфери знань. 

Тому досліджуючи аграрну сферу як явище загального порядку, ми 

намагаємось отримати нові знання про неї через конкретнішу сферу знань, 

якою є, наприклад, архітектоніка. 

Архітектоніка аграрної сфери не є простою констатацією факту як стану 

системи або явища. З погляду пізнання законів її формування і функціонування 

вона містить у собі характеристики, які пояснюють організацію як процес або 

діяльність зі створення і удосконалення взаємозв’язків між частинами й 

елементами для внесення впорядкованості в ці процеси і підвищення їх 

ефективності. Це повною мірою розкриває формування архітектоніки аграрної 

сфери як безперервний процес створення і удосконалення взаємозв’язків між 

частинами її структури або елементами соціоекономічної системи для їх 

упорядкування в певні процеси, оскільки процеси утворюють основу 

функціонування економічної системи (процеси відтворення, процеси обороту 

товарів, ресурсів, капіталу тощо).  

На основі цього твердження ми можемо розглядати організацію не тільки 

як процес, а й як структуру, впорядкованість, взаємозв’язок, узгодженість дій 

окремих частин і елементів. Водночас варто наголосити на наявності зв’язку 

між поняттями “структура” і “організація”. Наприклад, формальна і 

неформальна структури організовані певним чином, проте їх організація 

відбувається за різними принципами і законами, які відображають нетотожні за 

змістом процеси і формалізують відмінні взаємозв’язки між частинами. 
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Перебуваючи одночасно в одному середовищі, вони разом творять його 

архітектоніку, що добре помітно в аграрній сфері. За різними оцінками, рівень 

неформального сектора, який називають тіньовою економікою, сягає тут понад 

40 %   від валового обороту, про що детальніше йтиметься далі. 

У ході пошуку наукової істини і розкриття суті явища або процесу, в 

нашому випадку процесу формування архітектоніки аграрної сфери, необхідно 

виходити з певних принципів, як загальних положень, яким повинні 

відповідати наукові припущення, гіпотези або теорії, наприклад, принцип 

причинності, валентності, відповідності, невизначеності тощо – формуються. В 

процесі наукового пошуку принципи також можуть змінюватися відповідно до 

нових обставин. Оскільки принципи, зокрема припущення або гіпотези, мають 

конкретизовану сферу свого застосування, то вони актуальні для певного 

детермінованого стану об’єкта дослідження і можуть змінюватися або не 

можуть бути застосовані для дослідження іншого стану об’єкта. Наприклад, 

коли система перебуває в рівновазі, то принцип збалансованості і 

еквівалентності відмінний від того, коли в системі відбувається фазовий 

перехід, як-от в умовах транзитивної економіки і зокрема в аграрній сфері. Нові 

наукові припущення або нові наукові теорії, як-от інституціоналізм чи теорія 

архітектоніки – повинні адекватніше відповідати на розкриття суті явища або 

процесу, в нашому випадку процесу створення архітектоніки аграрної сфери, 

формуючи оновлену методологічну базу дослідження та обґрунтовуючи 

актуальніші концепції її розвитку.  

Відомо, що концепцію (з лат. – розуміння) трактують як систему 

поглядів, яка відображає певну ступінь розуміння явищ і процесів. На відміну 

від теорії, концепція як базовий визначальний задум, як правило, є 

незавершеною і недостатньо верифікованою сукупністю уявлень про ці явища і 

процеси. Концепція інтегрує певні наші знання, досягнуті в процесі аналізу 

стану і сутності явища, для пошуку якихось закономірностей або причини 

здійснення аналізу. Концепція підлягає уточненню на підставі нововиявлених 

фактів як за змістом, так і за обсягом охоплених нею проблем і їх меж, тобто 
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концепція не обов’язково має бути підтверджена на практиці, оскільки вона 

може розвиватися і поглиблюватись разом із процесом пізнання дійсності на 

різних етапах розвитку суспільства та його економічної системи.  

Концепція дослідження організаційно-економічних перетворень суб’єктів 

господарювання в аграрній сфері і формування її архітектоніки охоплює низку 

відправних теоретичних положень – з теорії інституціоналізму, організації 

виробництва, сільського розвитку, менеджменту, теорії систем та інших 

теоретичних положень, що в сукупності формують наукову основу нашого 

дослідження. У процесі наукового аналізу відповідно до методології 

дослідження як системи принципів дослідження, котра базується на 

діалектичному методі та системному підході, ці початкові теоретичні 

положення конкретизують, розвивають і адаптують відповідно до окреслених 

нами раніше меж дослідження, розкриваючи процес формування її 

архітектоніки аж до сучасного її стану. На основі різних способів збору, 

обробки та аналізу даних, які описують у часі та просторі цей процес, методів і 

прийомів нагромадження інформації про перебіг формування архітектоніки, у 

роботі всебічно розкрито динаміку і просторові межі цього процесу як 

результату ринкових перетворень у зазначеній сфері. 

Процес нашого дослідження має не тільки теоретичний, описовий 

характер, а й відображає результати використання достатнього обсягу 

аналітичних методів і прийомів та містить низку аргументованих емпіричних 

узагальнень, що дало змогу отримати об’єктивно обумовлені висновки і 

сформулювати окремі гіпотези щодо способів, механізмів та динаміки процесів 

формування сучасної архітектоніки аграрної сфери. 

 Зокрема, ми припустили, що сучасна архітектоніка аграрної сфери як 

теоретична побудова, сформована на базі таких основоположних організаційно-

правових форм суб’єктів господарювання як агропромислові об’єднання, 

сільськогосподарські підприємства, фермерські і особисті селянські 

господарства, попри свою логічну простоту, відображає спадковий зв’язок з 
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нашими знаннями про попередні організацію і структуру, що в більшості 

попередніх досліджень була означені як агропромисловий комплекс.  

Зазначений підхід дає змогу не тільки пояснити максимально загальні 

явища і трансформаційні процеси, але й спрогнозувати наслідки їх розвитку в 

результаті інституціональних впливів на вирішення практичних проблем. Адже 

здебільшого причини, що зумовили сьогочасну архітектоніку аграрної сфери, 

також є певним припущенням, тоді як їх дія і наслідки, що проявились у 

процесі організаційно-економічних перетворень суб’єктів господарювання,  є 

предметом безпосереднього вивчення.  

Ще донедавна, наприклад, проблема самоорганізації сільских громад для 

спільної економічної діяльності в межах сільських територій була поза межами 

впливу держави, однак лише в умовах децентралізації й повнішої 

інституціалізації органів самоврядування та кардинальних змін у механізмах 

розподілу сукупного доходу на їх користь архітектоніка аграрної сфери суттєво 

змінилася за рахунок зростання ролі нових її елементів та активізації 

додаткових чинників. Наші припущення про це підтверджено на основі фактів, 

проаналізованих нами в наступних розділах, що доповнило запропоновані нами 

теоретичні побудови практичними оцінками і висновками. 

Аналізуючи аграрну сферу як явище, що відображає зовнішні властивості 

і прояви процесу трансформації продуктивних сил і виробничих відносин у 

значній частині національної економіки, необхідно наголосити, що пізнання 

закономірностей і специфічних особливостей розвитку цього явища потребує 

глибокого проникнення у його сутність. Із філософської позиції категорії 

“явища” і “сутності” нерозривно пов’язані. Сутність завжди постає як 

внутрішній зміст явищ, прихований від безпосереднього сприйняття. Сутність у 

своєму категоріальному значенні є тим, що виражає головне, основне, 

визначальне у предметі нашого дослідження, те, що зумовлене глибинними, 

внутрішніми зв’язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні 

теоретичного осмислення. Сутність аграрної сфери як явища, яке перебуває у 

безперервних динамічних змінах, можлива через безпосереднє споглядання 
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проявів цих змін, що знаходять адекватне відображення у кількісних 

показниках і якісних характеристиках функціонування основних форм 

господарської діяльності в їх конкретних організаційно-правових проявах. 

Тому в окремих розділах дослідження нашу увагу зосереджено на узагальненні, 

систематизації й аналізі статистичних даних про результати фінансово-

господарської діяльності агропромислових об’єднань, фермерських 

господарств та особистих селянських господарств, які є основними 

виробничими елементами архітектоніки аграрної сфери і формують місце 

аграрної сфери в загальнонаціональній суспільно-економічній системі.   

Архітектоніка аграрної сфери, як просторова ієрархічна побудова, що 

охоплює значну за обсягами генерованої в ній частку ВВП національної 

економіки, “базується на фундаментальній структурі інститутів, що відповідає 

суті й загальному естетичному плану побудови цілісної соціальної системи” 

[107]. У рамках загальної архітектоніки як найзагальнішого поняття, для 

поглибленого аналізу її конструктивних елементів можна виокремити такі її 

складові, як інституціональна архітектоніка, архітектоніка виробничих, 

інфраструктурних, соціальних, просторових систем, що разом утворюють 

скомпоновану за певним задумом (або стихійно) соціогосподарську систему. На 

кожний конкретний час дослідження компонування цієї системи і її 

архітектоніка відмінні від попереднього стану, і за відносної стабільності 

функціонування фундаментальних структур, що її утворюють, актуальні її 

структури можуть видозмінюватися залежно від інституціональних змін. 

Цілісність і єдність, а отже, і стабільність архітектоніки як стан 

компонування її конструкції, забезпечуються через структурно-організаційні 

зв’язки, які об’єднують усі взаємопов’язані і ваємодоповнювальні елементи 

системи в цілісність, наділяють її тією або іншою якісною характеристикою. 

Архітектоніка аграрної сфери як багаторівнева структура характерна відносинами 

підпорядкування і субординації її елементів, а ієрархія є способом формування 

цієї структури і механізмом її функціонування. Причому ієрархія в архітектоніці 

аграрної сфери є її внутрішньою структурно-організаційною властивістю, 
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імманентно їй притаманною. З іншого боку, ієрархія аграрної сфери також 

проявляється відносно навколишнього середовища, де вона в 

інституціоналізованому середовищі підпорядкована вимогам і законам ієрархії 

щодо загальної архітектоніки всього національного господарства. Саме тому 

організаційно-економічні перетворення суб’єктів господарювання в аграрній 

сфері повинні відбуватись  синхронно з аналогічними процесами у інших галузях і 

сферах національної економіки задля дотримання загальної збалансованості всієї 

суспільно-економічної системи. 

Архітектоніка аграрної сфери охоплює і неінституціоналізований простір, 

тобто простір, вільний від формалізованих і неформалізованих інституціональних 

обмежень. Наприклад, відносини взаємодії між домогосподарствами в сільській 

місцевості, здійснювані по горизонталі, відбуваються без координації і утворення 

будь-яких структур, що нагадує відносини в мережах. Проте коли у процесі такої 

взаємодії проявляється спільний економічний інтерес, що виникає, наприклад, за 

утворення сільського кооперативу, ці відносини одразу формалізуються. Під 

впливом необхідності інституціалізації такої вазаємодії вони акумулюються у 

вигляді конкретної організаційно-правової форми, яка стає елементом 

архітектоніки аграрної сфери. Як бачимо з поданого прикладу, форма як спосіб 

взаємодії господарюючих суб’єктів є, на наш погляд, первинним конструктивним 

елементом, з якого конструюється архітектоніка аграрної сфери як самодостатня 

цілісність. 

Як наукова абстракція, форма завжди проявляється через конкретизацію 

властивостей у вигляді певних організаційно-правових форм як суб’єктів 

господарювання, які також мають певну архітектоніку, зумовлену їх правовим 

статусом. Досліджуючи цей аспект проблеми, науковці зазвичай 

зосереджуються на інституціональних складових, залишаючи поза увагою те, 

що архітектоніка як поняття містить інформацію про стан процесу суспільного 

відтворення, де основними взаємопов’язаними і взаємодоповнювальними 

елементами є домогосподарства, підприємства, держава (рис. 1.2).  

 



 

 
 

83

 
 

Рис. 1.2.  Модель процесу формування архітектоніки аграрної сфери шляхом  
організаційно-економічних перетворень форм економічної діяльності. 

Джерело: власна розробка  
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Кожен з цих елементів виконує певні функції в забезпеченні єдності і 

цілісності архітектоніки аграрної сфери і підтримує неперервність процесу 

суспільного відтворення. Домогосподарства, наприклад, забезпечують функцію 

відтворення людського капіталу, підприємства – відтворення матеріальних 

умов життя, держава – відтворення соціальних умов і екологічну безпеку. В 

цьому процесі кожен зазначений суб’єкт реалізує властиві для нього функції в 

межах умов і можливостей, які визначені інституціональним средовищем і 

власним організаційно-правовим статусом.  

Досліджуючи зміст інституціональної архітектоніки суб’єкта 

господарського розвитку, Н. Л. Савицька [312], наприклад, стверджує, що 

соціальна сфера, яка формує людський потенціал, у сучасних умовах відіграє 

провідну роль у забезпеченні господарського розвитку. Відповідно до її запитів 

перетворюються і розвиваються інші сфери суспільного життя, разом з 

економікою, відбувається їх соціалізація та гуманізація. Автор наголошує, що 

інституціональна архітектоніка суб’єкта господарювання – ієрархічна 

структурно-функціональна взаємодія персоналізованих, цілісних та множинних 

суб’єктів, у якій вони доповнюють один одного, залишаючись відносно 

самостійними у процесі суспільного відтворення.  

Узагальнюючи, слід зазначити, що трансформація аграрної сфери шляхом 

організаційно-економічних перетворень своїм логічним завершенням має 

формування її архітектоніки, а сам процес трансформації відбувається шляхом 

інституціональних змін форм господарювання на основі організаційно-

економічних перетворень суб’єктів господарювання.  

 

 

1.3. Організаційно-економічні перетворенння в аграрній сфері 

та земельні відносини 

Розвинені країни за рахунок удосконалення організації виробництва і 

економічної взаємодії забезпечують понад 20 % приросту національного 

доходу, тому організаційний чинник можна вважати чинником економічного 
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прогресу. Це вкотре підтверджує актуальність нашого дослідження та його роль 

в обґрунтуванні концепції соціоекономічного розвитку аграрної сфери, а також 

важливість завдання методологічного обґрунтування, поглиблення теорії й 

удосконалення практики організації агропромислового виробництва, зокрема й 

через удосконалення архітектоніки аграрної сфери. 

Організація виробництва як прогресивне явище останніми роками все 

частіше удосконалюється завдяки концетрації, поглибленню спеціалізації та 

посиленню вертикальної інтеграції у виробничих галузях і часто охоплює 

споріднені галузі й інфраструктурні ланки аграрного сектору. Суть цього явища 

найхарактерніше проявляється на прикладах утворення високоінтегрованих 

агропромислових об’єднань у вигляді, зокрема,  агрохолдингів або інших 

подібних за формою і великомасштабних за розмірами та локалізацією 

організаційно-правових форм.  

Досліджуючи господарську практику їх функціонування, ми дійшли 

висновку, що ефективність цієї форми організації виробництва і економічної 

діяльності значною мірою зумовлена використанням переваг, що їх надає 

сучасний стан інституціонального середовища, та можливостями, пов’язаними 

з їх організаційно-економічними характеристиками і масштабами.  

Прийнято вважати, що коли ми розглядаємо ефект масштабу, то 

розуміємо, що витрати виробництва на рівні підприємства зменшуються в 

розрахунку на одиницю продукції із зростанням обсягів виробництва. Те саме 

спостерігаємо і за зростання розмірів самого підприємства і обсягів 

виробництва (йдеться про певне зростання середніх витрат). Отже, цей ефект 

локалізований на рівні підприємств, як господарюючої одиниці. Коли ми 

аналізуємо діяльність масштабних агрохолдингів, до складу яких входить 

чимало підприємств з різних галузей та сфер, закономірним є питання, яким 

чином проявляється ефект масштабу загалом за цим агрохолдингом. 

Найпростішим вирішенням є сумарний ефект, що проявляється на кожному 

окремому підприємстві, в його сумарному виразі загалом відносно об’єднання. 

Необідно також узяти до уваги певний синергетичний ефект, розмір якого 
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перевищує просту суму окремих ефектів на підприємствах, оскільки додається 

ефект від спільної взаємодії між учасниками агрооб’єднання відносно ринку та 

зменшення певної частки витрат за рахунок кооперації й інтеграції в рамках 

об’єднання. 

Однак важливо й те, що в умовах трансформаційної економіки 

відбувається зміна середовища, в якому здійснюють свою діяльність 

підприємства, об’єднані на основі інтеграції та кооперації. У таких умовах, на 

нашу думку, ефект масштабу має додаткове джерело свого походження, яке 

проявляється в абсолютно іншому аспекті, оскільки йдеться про економію 

витрат на взаємодію агрооб’єднання як суб’єкта та навколишнім середовищем, 

що створене дією інститутів [169].  

Ключовим критерієм якості цього середовища є конструкція цінового 

механізму, що супроводжує повернення витрат на виробництво через ціни. Як 

стверджують Р. Коуз, О. Вільямсон, Д. Норт, А. Алчіан, Г. Демсец, К. Ерроу, 

С. Чанг, Дж. Стіглер, а також вітчизняні економісти С. І. Архієреєв, 

В. В. Дементьєв, Г. Г. Кірейцев, Р. Ф. Пустовійт, Г. В. Козаченко, 

Т. Г. Васильців, О. П. Власенко, В. В. Зіновчук, І. Д. Заруцький, які 

досліджують інститути і інституціональний аспект функціонування 

економічних систем у суспільстві, платою за функціонування цінового 

механізму є трансакційні витрати, тобто витрати взаємодії між суб’єктами 

господарювання в цьому ринковому середовищі. 

 Отже, крім ефекту масштабу від зростання розмірів окремих 

підприємств, що входять до складу високоінтегрованих об’єднань, остаточний  

результат доповнюється ефектом від загального організаційного зростання 

через об’єднання різних підприємств в окрему високоінтегровану господарську 

одиницю, через можливості якої і взаємодіють ці окремі підприємства з 

навколишнім середовищем. Ефект масштабу в таких об’єднаннях проявляється, 

на наш погляд, через економію трансакційних витрат.  

Вплив інституційного середовища і зумовленої ним інфраструктури на 

рівень трансакційних витрат досліджували І. Г. Костирко і С. В. Тимофіїв [177], 



 

 
 

87

які запропонували у складі трансакційних витрат суб’єктів господарювання 

виокремлювати трансакційні витрати контрактації і трансакційні витрати 

взаємодії зі середовищем, що конкретизує їх як окремі об’єкти обліку і 

управління. Автори розкрили економічний зміст поняття досконалої 

інституційної інфраструктури як моделі інституційного середовища з 

оптимальним складом і співвідношенням інституцій та інститутів і показали, 

що необхідно враховувати стан досконалості інституційної інфраструктури як 

міри відповідності її актуального стану відносно ідеальної теоретичної моделі. 

Підтримуючи позицію авторів дослідження і розвиваючи теорію й 

методологію застосування інституціонального підходу до аналізу проблеми 

архітектоніки аграрної сфери, ми дійшли висновку, що трансакційні витрати на 

взаємодію господарюючого суб’єкта з навколишнім інституціоналізованим 

середовищем можуть бути значними залежно не тільки від якості 

(досконалості) цього середовища, а також залежать від типу самої 

організаційно-правової форми, в рамках якої цей суб’єкт здійснює свою 

економічну діяльність.  

Якщо середовище, сформоване актуальними інститутами в аграрній 

сфері, підтримують відповідні інституції в належному стані, зокрема, 

забезпечують рівноправність у економічних відносинах між суб’єктами 

господарювання, то в такому разі до ефекту масштабу безпосередньо на 

підприємствах (мікрорівень) додається ефект на рівні об’єднання у вигляді 

економії у сфері трансакційних витрат (макрорівень), який розподіляється між 

учасниками цих відносин пропорціонально, тобто справедливо. Це 

відбувається, якщо інституціональне середовище досконале, що гарантує 

дотримання контрактних відносин між учасниками та забезпечує справедливий 

розподіл доходів через ціновий механізм. 

В умовах, коли економіка як система переходить з одного стану в інший, 

зокрема зі стану централізованого управління до відносин на ринкових засадах, 

то за відсутності на момент такого переходу мінімально необхідної сукупності 

фундаментальних (базових) інститутів і інституцій ринкова взаємодія 
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здійснюється здебільшого хаотично. Такий стан в економіці був у нашій 

державі на момент трансформації відносин власності за переходу від 

колективних господарств у сільському господарстві та державних підприємств 

переробної галузі до змін в організаційному механізмі та структурі самого 

агропромислового сектору.  

За відсутності на той момент достатньої кількості законів та норм, які б 

регулювали діяльність агропромислових об’єднань, що почали утворюватися на 

основі акціонерних переробних підприємств та обслуговувальних організацій, 

формування земельних банків на основі оренди паїв землевласників, було 

створено умови для функціонування крупних агропромислових об’єднань. Нові 

господарюючі суб’єкти почали деформувати ціновий механізм та за рахунок 

сприятливого доступу до владних інституцій отримали змогу перерозподіляти 

доходи на свою користь. Трансакційні витрати, які в рамках агрооб’єднань є 

істотними, стали додатковим джерелом доходів. Вони призвели до змін якості 

всього середовища, в якому діють сільськогосподарські виробники, тобто ефект 

масштабу на трансакційних витратах став додатковим джерелом доходів цих 

організаційно-правових форм за рахунок зменшення доходів інших 

товаровиробників. 

Відомий економіст С. Кузнец свого часу висунув теорію про поступове 

вирівнювання доходів між учасниками виробництва (так звана крива Кузнеця), 

проте на нинішньому етапі вона, на наш погляд, не може вважатись 

підтвердженою, оскільки не стосується транзитивних станів економіки [7]. 

Коли відбуваються трансформації в техніко-технологічних та організаційних 

чинниках виробництва, то техніко-технологічні чинники реально впливають на 

ефект масштабу на рівні підприємств, а організаційні чинники стають 

джерелом додаткових доходів від економії на трансакційних витратах в 

інтересах вузького кола власників цих організаційно-правових форм, що 

поглиблює відмінності в рівнях доходів товаровиробників у суспільстві. 

Цей висновок підтверджено в наступних розділах нашого дослідження 

низкою статистичних даних, які показують, що доходи домогосподарств за 
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трансформаційний період у нашій державі знизилися, а доходи власників 

агрооб’єднань істотно зросли. Отже, ефект масштабу у фазах трансформації 

виробництва та змін у його організації проявляється в нових сферах та інших 

напрямах, що робить його джерелом поглиблення нерівностей між рівнями 

доходів окремих груп населення, що може слугувати свідченням 

деформаційних проявів у конструкції архітектоніки аграрної сфери, які 

потребують коригувального втручання держави як джерела генерування 

відповідних інститутів.  

Вихід із цієї ситуації можливий за рахунок впровадження 

інституціональних заходів, що формують належну якість середовища та 

моніторинг його до необхідного стану через вплив держави, оскільки сам 

ринковий механізм у цьому перехідному періоді не може виконати своєї 

регулятивної функції, так як інституціональні чинники слабкі і не повністю 

сформовані, недостатні, щоб цю функцію реалізувати. Водночас такий стан 

можна вважати закономірністю перехідного періоду. 

Ця закономірність може бути перерваною, на нашу думу, у разі 

вирішення ключового на сьогодні питання про впровадження в повному обсязі 

інституту приватної власності на землю, який є одним із фундаментальних 

інститутів у загальному конструкті архітектоніки аграрної сфери держави.  

Саме відсутність такого елемента як система земельних відносин через 

невизнання повноцінного права власності на землю і неможливість функціонування 

цього ресурсу як товару, є, на наш погляд, основним недоліком сучасного конструкту 

архітектоніки агарарної сфери. Адже всі основні чинники виробництва інституційно 

вже давно набули статусу товару і залучені в ринковий обіг, де в умовах конкуренції 

формується їхня ціна (рис. 1.3 ).  
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Рис. 1.3. Земля як чинник виробництва в процесі  

утворення організаційної форми. 
Джерело: власна розробка 
 

Земля як товар і об’єкт фінансування посилиь свій вплив на утворення 

організаційних форм і даватиме відчутніший ефект тільки після того, як буде 

створений сам ринок землі і коли вона стане ліквідною, як і інші цінні товари. 

Як відомо, в Україні налічують 42,7 млн га сільськогосподарських земель. За 

різними оцінками, наразі в оренді перебувають від 16 до понад 19 млн га землі. 

У країні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського 

призначення, який парламент продовжував декілька разів. Нині, за оцінками 

еспертів, понад 80 % доходів від користування землею припадає на орендарів, 

однак після впровадження ринку землі очікується, що ця цифра становитиме 
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близько 60 %. Середня орендна плата в Україні становить близько 50 дол. США 

за 1 га [314]. Отож, доходи населення від оренди землі становлять понад 800 

млн дол. на рік. Можна спрогнозувати, що відкриття земельного ринку приведе 

до перерозподілу доходів між власниками і користувачами землі на користь 

власників та надасть можливість залучити додаткові кошти в 

сільськогосподарське і агропромислове виробництво за рахунок інвестицій і 

банківського кредитування. Це означатиме, що така форма економічної 

діяльності як особисті селянські господарства може отримати додаткові 

можливості для свого розвитку. 

Основна пересторога з боку суспільства на шляху до впровадження 

повноцінного ринку землі – це побоювання щодо посилення експлуатації 

земель та втрати їх родючості, а також того,  що землю викуплять агрохолдинги 

та іноземні покупці.  

На наш погляд, після значних інвестицій власників агрохолдингів у 

розвиток сільськогосподарського виробництва і специфікацію їх активів 

збереження родючості земель стало пріоритетом у їх діяльності як гарантія 

стабільності доходів на вкладений капітал. Навпаки, інноваційність цієї форми 

організації економічної діяльності направлена на максимально ефективне 

використання всіх чинників виробництва, в тому числі землі як базового 

чиннника. Наприклад, компанія  “Кернел” вже сьогодні проводить моніторинг 

всіх 100 % своїх земель за допомогою супутникових знімків, коптерів, та ІТ-

технологій, з якими працюють агрономи безпосередньо в полях. В компанії 

розробили власний алгоритм прогнозування врожайності на основі аналізу 

результатів супутникового моніторингу за станом земель. Він дозволяє з 

високою точністю отримати прогноз валового виробництва зернових, 

побудувати якісну логістику і управляти реалізацією продукції за форвардними 

контрактами. 

Перебільшеною є також загроза продажу землі агрохолдмнгам або 

зарубіжним компаніям. Як показують дослідження, продати землю в Україні 

готова лише незначна кількість її власників, про що стверджує, наприклад, 
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керівник проекту Світового банку “Підтримка реформ у сільському 

господарстві і в земельних відносинах в Україні” Д. Нізалов: “За результатами 

численних опитувань приблизно 5-8 % власників землі готові її продати, а це 2 

млн га”, – сказав він, виступаючи на Міжнародній конференції “Люди 

передусім. Якість і благополуччя в пострадянських економіках” 2017 р. в Києві. 

За оцінками експерта, у разі введення ринку сільгоспземлі його загальний обсяг 

становитиме 15 млрд дол. США. При цьому, на думку Д. Нізалова, власники 

земельних паїв додатково отримають близько 30 млрд дол. США як за рахунок 

продажу ділянок, так і за рахунок підвищення орендної плати за непродану 

землю [227]. Сьогодні ціна землі сільськогосподарського призначення 

коливається в межах 500-1400 дол. США. 

Впровадження ринку землі створить механізм визначення її ринкової 

ціни, завдяки чому земля в Україні може здорожчати. На це вказує досвід із 

впровадження ринку землі у країнах Східної Європи. У Болгарії, Румунії, 

Словаччині, Польщі, Естонії, Чехії, Литві, Латвії й Угорщині після відкриття 

ринку землі в середньому вартість землі першого року зросла на 25, а 

наступного – ще на 30 %. Якщо дотримуватися цього тренду і накласти його на 

тренди загального економічного зростання, то в перші два роки після відкриття 

ринку землі в Україні ціна на гектар зросте на 76 %, як стверджують експерти 

групи макроекономічного аналізу і прогнозування IMF Group.  

Як зазначає Ступень Р. М., для запровадження повноцінного ринку землі 

необхідна значна підготовча робота з боку органів державної влади, які 

необхідно проводити поступово, враховуючи соціальну вагомість такого ринку, 

його залежність від поведінки основних потенційних гравців на ньому та 

дискретний характер його дії на  окремі організаційно-правові форми.  

На наш погляд, етапи цього ринку повинні передбачати певну 

послідовність дій інституціонального характеру та забезпечення контрольних 

функцій з боку держави за цим процесом. Зокрема, ці дії повинні бути 

направлені на: 

- створення необхідного нормативно-правового забезпечення; 
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- формування економічної доцільності виходу продавців на ринок кіпівлі-

продажу земель сільськогосподарського призначення; 

- запровадження стандартизованого організаційно-правового механізму 

укладення угод у відповідності до різних організаційно-правових форм 

діяльності; 

- створення інфраструктури, яка забезпечить ефективне і прозоре 

функціонування ринку земель сільськогосполарського призначення; 

- забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства в 

сфері здійснення операцій з землею, першочергово для захисту інтересів 

сільського населення.  

Таким чином, організаційно-економічні перетворення форм економічної 

діяльності суб’єктів господарювання і трансформаційні процеси в аграрній 

сфері, результатом яких є формування її сучасної архітектоніки, не можуть 

вважатись до кінця завершеними, оскільки базовий чинник 

сільськогосподарського виробництва – земля, поки що не набув повноцінної 

ринкової функціональності . 

 
 

1.4. Методологічні підходи і методика дослідження організаційно-
економічних перетворень в  аграрній сфері 

 
Методологія дослідження процесу формування архітектоніки аграрної 

сфери і практики її компонування, як конкретизовна методологічна основа будь-

якого наукового дослідження, передбачає обґрунтування теоретичної бази і 

визначення базових теорій, на основі яких очікується обґрунтування і визначення 

термінологічної і понятійної бази, адекватної щодо сутності об’єкта дослідження. 

Цінність і достовірність отриманого у процесі наукового дослідження знання і 

можливість його прикладного використання для перетворення економічної 

дійсності повинна гарантувати певна сукупність методів і способів аналізу явищ і 

процесів, що описують стан і поведінку об’єкта дослідження, а також сукупність 

методичних прийомів, які покликані забезпечити належне опрацювання 

статистичних та інших даних і матеріалів спостережень.  
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Логіка наукового дослідження передбачає на основі теоретичного і 

емпіричного аналізу опрацьованої інформації про стан і динаміку розвитку 

об’єкта дослідження узагальнення і систематизацію отриманої інформації задля 

формулювання висновків про закономірності та особливості функціонування 

об’єкта дослідження. На їх основі передбачене висунення гіпотез і припущень 

щодо подальшого ефективнішого розвитку досліджуваного об’єкта, що 

обґрунтовано відповідними доказами достовірності цих припущень з 

урахуванням вимог системності і комплексності самого дослідження.  

Оскільки аграрна сфера, як об’єкт дослідження, організаційно-економічні 

перетворення суб’єктів господарювання і трансформаційні процеси, що 

спричинюють її зміни, тривалі, важливою умовою забезпечення належної 

обґрунтованості і достовірності отриманого знання про функціонування і розвиток 

об’єкта є дотримання історичного підходу в процесі наукового дослідження. Це 

забезпечує його актуальність, прикладну корисність і наукову цінність. 

З урахуванням цих вимог у нашому дослідженні запропоновано 

термінологічний і понятійний ряд, сформований відповідно до необхідності 

вирішення основної проблеми – розкриття суті і змісту архітектоніки аграрної 

сфери держави і процесу її формування на основі інформації про 

інституціональні зміни та роль організаційно-економічних перетворень у 

трансформаційних процесах.   

До основних понять ми віднесли такі:  

Форма – наукова обстракція, що дає змогу пізнати спосіб існування і 

функціонування суб’єктів економічної діяльності та виділити їх спільні й відмінні 

риси залежно від імплементації ними відносин власності та відтворення 

інституціональних особливостей у процесі господарської діяльності. Як поняття 

загальнішого рівня пізнання, форма конкретизується у певні організаційно-правові 

форми, обумовлені законодавством. Є одним із проявів інституціональної 

архітектоніки у сфері суспільно-економічних відносин.  

Структура – спосіб координації і організаційної взаємодії певної 

сукупності суб’єктів господарювання у процесі їх економічної діяльності, які 
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інституціоналізовані в певні організаційно-правові форми. Визначальною 

характеристикою і умовою її існування є ірархія, що надає конструктивної 

стійкості архітектоніці аграрної сфери. 

Зв’язки – спосіб взаємодії між економічними суб’єктами, а також між 

ними та інституціями через посередництво ринкового механізму на основі 

вартості, ціни, товару, що забезпечує безперервність процесу функціонування 

структури та відображає ефективність функціонування форм і структур в 

інституціоналізованому середовищі. 

Середовище – інституціоналізований у певній послідовності і якостях 

глобальний (локальний) економічний простір, що створює умови і забезпечує 

можливості для реалізації зв’язків і обумовлює ефективність фунціонування 

цінового механізму економічної системи та забезпечує соціальні наслідки і 

результати діяльності в аграрній сфері. 

Організація – спосіб взаємозалежності між спорідненими економічними 

суб’єктами аграрної сфери, що утворюють певну сукупність і об’єднані на 

основі техніко-технологічних, економічних, суспільних інституціонально 

узгоджених принципах і ієрархічно-демократичних засадах задля узгодження 

взаємодії і досягнення її ефективності. 

Організованість – стан, що на теперішній період часу вказує на умови і 

фіксує можливості для досягення певного рівня якості взаємодії та ефективності 

функціонування економічних суб’єктів аграрної сфери, що взаємодіють у вигляді 

конкретних організаційно-правових форм і організовані у певний спосіб у цьому 

середовищі. Характеристика стану архітектоніки аграрної сфери, що відображає 

динаміку процесів організаційно-економічних перетворень. 

Архітектоніка аграрної сфери – сформована під час трансформаційних 

процесів на основі інституціональної єдності і спільності конструктивного 

задуму просторова ієрархічна побудова цілісної суспільно-економічної системи 

як частини національної економіки держави, що відповідно до мети розбудови 

держави забезпечує ефективне використання ресурсів і створює можливості для 
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доступу до участі в розподілі створеного продукту та суспільних благ 

населенню, зайнятому в аграрній сфері [164]. 

Спільність конструктивного задуму в побудові архітектоніки агарарної 

сфери як цілісної суспільно-економічної системи на основі інституціональної 

єдності вимагає глибшого наукового осмислення і пошуку відповідного 

термінологічного означення. З філософської точки зору таким засобом 

наукового аналізу і узагальнення є, зокрема, поняття “конструкт” 

(англ. “сonstruct”, лат. – “constructio” – побудова). У сучасній методології науки 

поняття конструкту може бути застосовано у плані термінології, що відображає 

фіксацію певної даності, що спостерігається, пропонуючи при цьому певний 

понятійний аналіз. 

Поняття конструкту трактують як теоретичну або аксіоматичну побудову, 

концепт, схему, конфігуратор, як вказує, наприклад, Г. П. Щедровицкий [369]. 

На наш погляд, поняття конструкту адекватно відображає роль і місце задуму в 

науковому аналізі процесу формування архітектоніки аграрної сфери.  

У сучасній методології науки це поняття вказує на активність, 

конструктивність роботи наукового пізнання через введення до складу 

наукового знання специфічних наукових понять і термінів. У дослідженні 

сутності процесу формування і динаміки розвитку архітектоніки аграрної сфери 

як об’єкта нашого дослідження термін “конструкт” пов’язаний із фіксацією так 

званих неспостережуваних сутностей суспільних структур, зокрема типів 

суспільних структур, у соціальному знанні. Відносно реальності конструкт 

можна розглядати як формальний мовний засіб, який сприяє контакту знання з 

реальністю.  

Отже, розвиваючи наші теоретичні уявлення про об’єкт дослідження, 

конкретизацією низки понять і дефініцій та синтезу цих знань через ключові 

дефініції, рухаючись у процесі пізнання від простого до складного і 

найширшого узагальнення знань, що акумульовані нами в окремих дефініціях 

(сільскогосподарське, агропромислове виробництво, аграрний сектор, аграрна 

сфера), у дослідженні запропоновано нові підходи до вивчення сучасного стану 
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і способів впливу на забезпечення нових траєкторій розвитку 

трансформаційного процесу в аграрній сфері через оновлення її архітектоніки 

на основі організаційно-економічних перетворень форм діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Трансформаційні процеси в аграрній сфері держави привели до утворення 

нових організаційно-правових форм економічної діяльності, основними з яких є 

високоінтегровані агропромислові об’єднання, фермерські господарства та 

господарства населення. В сукупності з іншими формами діяльності в 

інфраструктурі, в трансакційному секторі вони утворили нову архітектоніку 

аграрної сфери. Для об’єктивної оцінки трансформаційних процесів необхідним 

є отримання інформації про суть трансформаційних перетворень самих форм 

економічної діяльності як узагальнених наукових понять. Інструментом 

отримання нових знань про організаційно-економічні перетворення форм може 

бути полікритеріальний аналіз закономірностей і особливостей розвитку форм в 

аграрному секторі, що вимагає відповідних методологічних обгрунтувань, 

оскільки цей напрям наукового аналізу є ще недостатньо використовуваний 

вітчизняними економістами-аграрниками. 

Огляд результатів досліджень і наукових публікацій показав, що  

полікритеріальний аналіз як метод наукового пізнання  процесів 

трансформування сільськогосподарського виробництва  в ринкове в аграрній 

економічній науці використовується  вкрай обмежено [54, 217, 335].   Особливо 

це стосується наукових узагальнень організаційно-економічних перетворень в 

аграрній сфері.  

 Однією з причин такого стану є теоретико-методологічна не 

розробленість основ такого аналізу та відсутність методик, які б надавали 

інструментарій для проведення таких досліджень. Усунути цей недолік 

допомагає  полікритеріальний аналіз, який передбачає приведення до єдиної 

системи характеристик і параметрів організаційно-правових форм, що має 

суттєве значення для наукового і прикладного застосування  в 
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поглибленому розумінні суті і змісту організаційно-економічних перетворень в 

аграрній сфері. Однак при цьому виникають проблеми методичного характеру. 

 Як правило, порівняльний аналіз різних організаційно-правових форм 

господарювання в аграрній сфері [54] здійснюється  шляхом співставлення 

окремих показників їх діяльності  обсяги виробництва, площі 

використовуваних земель, залучених матеріально-технічних ресурсів, 

фінансових показників та  інших кількісних та якісних оцінок їх діяльності. 

При цьому за межами аналізу залишаються сутнісні  характеристики,  самих 

організаційно-правових форм, які порівнюються. Такий підхід обмежує 

сприйняття і розуміння трансформаційних процесів в їх єдності і  цілісності, 

тому завданням наукового дослідження є використання таких методів 

наукового аналізу, які б відповідали суті проблеми, зокрема, її 

полікритераільний аналіз.   

Це вимагає обгрунтування   методики  полікритеріального аналізу 

основних організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері,  

агропромислових об’єднань, фермерських господарств та особистих селянських 

господарств населення, на основі якої  можна сформувати різносторонню 

комплексну оцінку їх економічної діяльності і ролі у формуванні архітектоніки 

аграрної сфери держави. 

Як було показано вище, основними організаційно-правовими формами 

економічної діяльності в аграрній сфері, які сформувалися як результат 

трансформації сільськогосподарського виробництва, є високоінтегровані 

агропромислові об’єднання, фермерські господарства та особисті селянські 

господарства. Кожна з цих форм представляє собою сукупність суб’єктів і 

структур, які виконують подібні та  водночас специфічні функції  як окремі 

об’єкти оцінки і аналізу.  Очевидним є те, що  узагальнююча комплексна 

всестороння оцінка їх діяльності є завданням полікритеріальним. 

Як показує наш аналіз [168], інституціональна динаміка в процесах 

трансформації різних організаційно-правових форм є різною. Агропромислові 

об’єднання хоч і є імпортованою формою організації агропромислового 
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виробництва. але вона зародилась самостійно без інституціональних впливів 

держави розвивалась еволюційно до  сучасного свого стану і лише на етапі 

набуття значних за обсягами та впливами розмірів держава почала регулювати, 

тобто обмежувати, її функціонування.інституіональна динаміка її  розвитку 

обумовлена саме її ідентичністю по відношенню до системи і всієї аграрної 

сфери. Власне через відсутність впливу на старті ця форма набула 

визначального за характером впливу на трансформаційні  і особливо 

структуротворчі процеси значення. 

Фермерські господарства натомість є новоствореною, імпортованою 

(такою, що не існувала в попередній економічній системі)  організаційно-

правовою формою, в той час як  особисті селянські господарства населення  є 

трансформованою але найменш динамічною формою, де зміни не мали 

докорінного характеру [167, 171]. 

Оцінювання таких складних економічних об'єктів  вищого порядку, 

діяльність яких характеризується багатокомпонентністю, різновекторністю, 

несинхронністю у темпах розвитку  та рівнем  інституціоналізації, є можливою 

на основі полікритеріальної методики, яка формує систему критеріїв і 

характеристик, що дозволяють в рамках загального ідентифікувати конкретне. 

Як було встановлено нами вище, таким загальним  означенням для цих трьох 

видів суб’єктів господарювання  є поняття форми як наукової абстракції, що 

завжди ідентифікується конкретно  для кожного окремого суб’єкта.  

Полікритеріальний  підхід в економічному аналізі  можна розглядати як 

сукупність різноманітних методів, щодо яких наразі не існує загальної 

теоретичної схеми  чи якоїсь єдиної сукупності положень аналізу. Це дозволяє 

нам,  опираючись на власний досвід  дослідження практики трансформаційних 

процесів та організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері, 

запропонувати наступну схему основних ознак і характеристик організаційно-

правових форм, які на основі узагальненого поняття форми дозволяють 

сформувати масив інформації  для наукового та прикладного використання 

(табл.1.2).   
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                                                                                                                                                                                          Таблиця  1.2 

Полікритеріальний  аналіз основних ознак і характерстик 

організаційної фрми як економічної категорії 

 
 

Ознаки форми Зміст, характеристика, ознаки 

Наукова абстракція  всеохоплююче явище, яке має закономірності і особливості свого розвитку,  
проявляється через дію конкретних реальних суб’єктів ринку, є загальним способом 
їх функціонування  

Елемент економічної системи  забезпечує неперервність процесу суспільного відтворення  
Спосіб організації економічної 
діяльності 

капітал в нематеріальній формі, створений власником, який інтегрує чинники 
виробництва в процес створення товару і генерації прибутку  

Функціональність засіб виробництва має своє визначене місце в економічному механізмі і виконує 
визначені  функції в сфері виробництва 

Зовнішній прояв 
функціонування засобів 
виробництва 

специфічний засіб  виробництва, створений людиною 

Організаційний потенціал як 
ресурс 

забезпечує інституціоналізовану міру реалізації ефекту суспільного виробництва 

Просторова локалізація  реалізує організаційний і економічний потенціал в межах певної суспільно 
організованої території,  відтворює територіальні, в т.ч. ментальні,  особливості 
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Закінчення таблиці 1.2. 
 
Досконалість організаційна завершеність, структурна скомпонованість, здатність до саморозвитку, 

гармонійність, здатність вступати у організаційні і економічні взаємозв’язки з іншими 
формами, збалансованість між її внутрішнім змістом і зовнішнім організаційним 
оформленням, інноваційність у функціональності 

Динамічність  інституціональна мобільність і адаптивність, організаційна стабільність, фінансова 
стійкість, які утворюють здатність форми до адекватного реагування на зовнішнє 
середовище  

Конкурентна спроможність можливість отримувати додатковий дохід за рахунок організаційних переваг, ефекту 
масштабу, економії на трансакційних, інтеракційних витратах 

Суб’єктність - здатність до організаційної і економічної взаємодії з іншими суб’єктами;  
- дискретність  поведінки конкретної форми в залежності від поведінки суб’єкту, що її 
урухомлює, комунікативність або самоізоляція;   
- наявність конкретного власника, який формує конструкцію і організаційну 
композицію форми в залежності від свого підприємницького хисту 

Інноваційність авангардна або консервативна, внутрішьо властива здатність до відповіді на актуальні 
виклики 

Легітимність інституціальність функціонування, здатність реалізовувати місію і потенціал розвитку 
в межах  реальних можливостей, в т.ч.  через власну трансформацію 

Інституціоналізація стан реалізації місії в межах норм, достатність і ефективінсть  формальних інститутів 
для  реалізації місії 
 

 

Примітка: власна розробка  
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В залежності від мети і завдань аналізу, часового охоплення ці та інші 

можливі ознаки за способом прояву в окремих організаційно-правових форм 

можна розділити на внутрішні і зовнішні. Внутрушніми ознаки форми є її 

характеристики і параметри, що впливають на її  внутрішню структуру, 

організацію бізнес-процесів, формування механізмів і інструментів 

управління економічними процесами, а також стимули до 

самовдосконалення форми під впливом і згідно з вимогами середовища. 

Зовнішні прояви ознак відтворюють мотиви організаційно-економічної 

поведінки форми за даного стану її інституціоналізації і впливу умов 

оточуючого середовища з метою локалізувати дію негативних або посилити 

вплив позитивних, в т.ч. неінституціональних чинників,  для реалізації 

функціонального призначення і потенціалу форми. Форму слід розглядати як 

один з конструктивних елементів загальної архітектоніки аграрної сфери. 

Отже, можна аргументовано стверджувати, що дослідження на основі  

полікритеріального підходу дозволяють об’єктивно проаналізувати і 

окреслити основні характеристики організаційно-правових форм економічної 

діяльності з метою наступної оцінки їх впливу на формуванням сучасної 

архітектоніки аграрної сфери, розширюючи інформаційну складову  в аналізі 

результатів трансформаційних процесів . 

Враховуючи нерозвинутість методологічної основи для широкого 

використання  полікритеріального аналізу як методу наукового дослідження, 

вважаємо за доцільне наголосити на актуальності потреби в поглибленні  

його теоретичних основ і прикладних засад, в тому числі розробки 

конкретних методик, методів і прийомів  полікритеріального аналізу, що 

враховують особливості трансформаційних процесів у аграрній сфері, з 

метою кращого усвідомлення можливостей для її економічного 

зростання [184, 338]. 

Як відомо, теорію економічного зростання розкривають чимало вчених, 

які акцентують свою увагу на окремих її аспектах та виділяють основні 

чинники цього процесу. Наприклад, С. Кузнець стверджує, що зростання 
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агрегованого продукту країни приводить до корінних перетворень усієї 

економічної структури національної економіки, торкаючись багатьох 

аспектів – структури вупуску, галузевої структури, структур зайнятості, 

разом із розподілом зайнятості в домогосподарствах між потребами сім’ї та 

ринковою діяльністю (що важливо для сільських домогосподарств), структур 

доходів у прив’язці до окремих чинників виробництва, демографічних 

показників, потоків товарів, капіталу, робочої сили, організації виробницва, 

державного регулювання. Зміни цих складових, на думку С. Кузнеця, є 

необхідною умовою зростання, і розпочавшись, можуть сприяти або 

гальмувати економічний розвиток країни [7].  

Цей історичний підхід до наукового аналізу природи зростання 

актуальний для аграрної сфери нашої держави, оскільки саме вона є однією з 

найдинамічніших елементів загальнонаціональної економіки, демонструючи 

постійне зростання на тлі змін в усіх аспектах цього процесу. Згодом 

С. Кузнець висловив думку про зв’язок і взаємний вплив інноваційних та 

інституціональних зсувів і зовнішніх щодо економіки чинників, зокрема тих, 

що зумовлюють морально-політичний клімат у суспільстві, їх вплив на 

перебіг економічного зростання та його результати.  

Це характерно для сучасного етапу зростання в аграрній сфері, де 

інституціональні перетворення спонукали до кардинальних організаційно-

правових змін та привели до істотних техніко-технологічних проривів у 

виробництві, що зумовило високі показники зростання ефективності і 

валового виробництва останніми роками. На тлі загального зростання в 

аграрній сфері, що за логікою економічних процесів мала б привести до 

зростання доходів сільського населення, істотно посилилася нерівність у 

доходах, що на теперішньому етапі не підтверджує залежності про те, що зі 

зростанням економіки нерівність у доходах має тенденцію до зниження (так 

звана крива Кузнеця).  

Один із відомих сучасних економістів Т. Пікетті, навпаки, вказує на 

наявність тенденцій до зростання нерівності в доходах між різними групами 
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населення у процесі економічного зростання та аргументовано пояснює їх 

причини [271]. Зокрема, наприклад, скорочення інвестицій і фінансування 

освіти і охорони здоров’я можуть позбавити значні прошарки населення, 

особливо сільського, можливостей скористатися результатами зростання, або 

навіть виштовхнути їх у неформальні сектори зайнятості (заробітчанство, 

еміграція, діяльність у тіньовій економіці тощо), тобто змусити до 

застосування стратегії виживання навіть за відносно сприятливих 

економічних умов, що бачимо стосовно сільського населення, коли 

сільськогосподарське виробництво зростає, а рівень бідності на селі не 

скорочується. Це характерно для економік так званого доганяючого типу 

розвитку (до яких можна віднести і нашу державу), коли відповідні канали 

надходження суспільних благ від держави недостатньо фінансовані через 

домінування процесів нагромадження і концентрації майна та коштів за 

високих доходів з капіталу, а не з праці. Зародження і дедалі вагоміша роль 

високоінтегрованих агропромислових форм організації виробництва – 

наглядна ілюстрація цього процесу і, на нашу думку, одна з основних причин 

економічної і соціальної деградації сільського населення та сільських 

територій. 

З огляду на це надзвичайно важливим і актуальним для нас є 

твердження Т. Пікетті про те, що останніми роками бачимо загальний тренд 

стосовно зростання ролі спадкового капіталу як джерела доходів, що може 

перевищувати розмір доходів від праці. За розрахунками вченого, очевидно, 

що до 2050 років частка спадкового капіталу, наприклад, у Франції, може 

сягнути до 90 % усього приватного капіталу [271].  

Якщо застосувати вказане припущення до аграрної сфери нашої 

держави, то це передусім важливо, якщо взяти до уваги можливість 

перетворення землі сільських домогосподарств у товар із ринковою ціною, 

що становить не тільки засіб виробництва, а й основу капіталу, який може 

забезпечувати добробут сільської сім’ї за спадковістю. Це  є додатковим 
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аргументом у дискусії стосовно того, чи продаватимуть селяни свою землю 

після відкриття ринку землі. 

Проблема бідності є в полі зору не тільки науковців [206], але й 

держави. Свідченням цього може слугувати те, що 2017 року Міністерство 

соціальної політики разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, 

Міністерством фінансів, Державною службою статистики, Національною 

академією наук своїми наказами затвердили методику комплексної оцінки 

бідності в рамках розробленої в державі стратегії подолання бідності. 

Методика передбачає визначення трьох груп критеріїв оцінки бідності за 

монетарними і немонетарними ознаками, зокрема за ознаками депривації 

(скорочення або повне позбавлення можливостей задовольняти основні 

потреби) відповідно до методології ЄС [193].  

Оскільки проблема нерівності доходів у аграрній сфері, на наш погляд, 

є наслідком недосконалості її архітектоніки, її вирішення потребує 

коригування інституціонального впливу держави за розробки стратегічних 

концепцій розвитку аграрної сфери. Стратегія розвитку аграрної сфери і 

конструювання її архітектоніки  надзвичайно складний процес з огляду на 

масштабність самого об’єкта, багатовимірність і різнонаправленість 

суспільно-економічних процесів, що тут відбуваються.  

Досліджуючи конструкцію аграрної сфери України з позицій 

архітектоніки як теоретичної основи наукового аналізу, варто спробувати 

скористатися інструментом або підходом форсайт [221]. Цей інструмент дає 

змогу не тільки використати оновлений, сучасний парадигмальний підхід, що 

відображає тенденції в розвитку аграрної сфери, а й як методичний 

інструмент, може забезпечити досягнення результатів, яких іншими 

методами і підходами осягнути неможливо. На жаль, у процесі 

обґрунтування стратегії розвитку аграрної сфери і формування її 

архітектоніки наукових пошуків, які б базувалися на форсайт-методиках, в 

Україні не практикують, що обмежує наукову цінність пропонованих 

концепцій розвитку аграрної сфери. 
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Цієї проблеми неможливо вирішити на основі наявних наукових і 

світоглядних парадигм; необхідна нова позиція, яка б охоплювала широке 

коло проблем та ґрунтувалася, наприклад, на методології форсайт, тобто на 

передбаченні можливих траєкторій розвитку соціоекономікогосподарських 

систем у межах наших знань про наявність і доступність ресурсів.  

Одним із методологічних підходів є залучення до такого аналізу 

міждисциплінарного підходу, що базується на інституціоналізмі, економічній 

синергетиці та інших напрямах сучасних наукових знань, що дають змогу 

розглядати проблему з позиції світоглядного підходу. Наприклад, економічна 

синергетика як міждисциплінарна наука у світоглядному плані базується на 

нерівновазі, нелінійності, амбівалентності, незворотності. Розвиток 

економічних систем відповідно до понять економічної синергетики і є 

організаційним процесом. Він передбачає фазові, структурні, конгломератні 

трансформації, автокореляційні процеси тощо. Економічна синергетика 

відкидає, наприклад, базове положення ринкової економіки про досягнення 

рівноваги на конкурентних ринках як основний постулат економічної теорії, 

що все частіше знаходить підтвердження в економічній практиці, особливо в 

умовах кардинальної трансформації економічної системи. 

Організаційно-економічні перетворення і трансформаційні процеси в 

аграрній сфері нашої держави на початкових стадіях були 

різнонаправленими. Сільськогосподарське виробництво і переробна 

промисловість трансформувалися на ринковий лад і згодом розвивалися за 

різними сценаріями, особливо у сфері впровадження нових відносин 

власності й особливостей змісту приватизаційних процесів. Поза межами 

реальних трансформацій фактично опинилися сільські домогосподарства, що 

фактично усунуло їх із сфери економічних відносин, які почали формуватися 

на ринкових засадах. Їх траєкторія розвитку ще й на сьогодні суттєво не 

відрізняється від початкового етапу, тоді як суб’єкти господарювання в 

переробній промисловості все більше інтегруються зі суб’єктами у сфері 

сільськогосподарського виробництва, утворюючи нові організаційно-
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економічні форми і формуючи таку архітектоніку агропромислового 

виробництва, яка в умовах формування нових інфраструктурних ланок у 

підсумку забезпечує прискорення темпів розвитку всього аграрного сектору 

за зменшення ролі сільських домогосподарств та скороченні ними обсягів 

виробництва. Відповідно, і їх місце в загальній конструкції аграрної сфери 

поступово зменшується, що у свою чергу негативно впливає на умови для 

відтворення людського капіталу як ресурсів, що надходять у систему 

ринкового кругообігу від сільських домогосподарств. Отже, структурні і 

конгломерантні процеси, що відбуваються в агропромисловому виробництві і 

породжують синергетичний ефект в аграрному секторі, не зачіпають сфери 

сільських, а також близьких до них за своєю економічною природою 

фермерських господарств. 

З іншого боку, зниження ролі названих суб’єктів господарювання у 

загальному кругообігу ресурсів, товарів і послуг приводить до зменшення їх 

впливу на загальні обсяги доданої вартості, яка формується в аграрній сфері і 

є предметом конкуренції за її розподіл між учасниками ринку через ринковий 

механізм. Можна стверджувати, що загальний стан рівноваги, який 

досягають на агропродовольчому ринку держави, – взаємоузгоджений 

результат стану рівноваги на двох окремих ринках – високоорганізованому, 

де взаємодіють крупні агропромислові виробники і сільськогсподарські 

підприємства, і локалізованих ринках, де основними учасниками є сільські 

домогосподарства і фермери. Для кожного з цих ринків характерний свій 

рівень конкуренції (монополістична, олігопольна для першого ринку і 

досконала для учасників другої групи) та стан рівноваги, які в підсумку 

формують загальну ринкову рівновагу.  

Отже, конкретні організаційно-правові форми можна вважати 

своєрідним інструментом, що забезпечує сприятливі умови для отримання 

додаткового ефекту від розподілу доданої вартості. Це дає нам змогу також 

логічно узагальнити теоретичний висновок про те, що форма як економічна 

категорія, будучи інституціоналізованою в конкретних своїх проявах і 
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функціонуючи в рамках загальної архітектоніки аграрної сфери, може 

розглядаитсь як окремий чинник отримання додаткових вигод унаслідок 

кращого доступу до економічного ефекту за розподілу доданої вартості, який 

можна трактувати як організаційний ефект прояву форми у процесі 

досягнення ринкової рівноваги. Мова йде саме про процес, а не про стан 

рівноваги, і роль форми в  її конкретному прояві в досягненні рівноваги на 

ринку значною мірою залежить від того, наскільки сама форма і ринок, як 

механізм взаємодії між формами, є інституціоналізованими і відповідають 

стану досконалості ринкового середовища в аграрній сфері.  

Відомий австрійський економіст Й. Шумпетер стверджував, що 

“додана вартість не може існувати в умовах рівноваги” [368]. Він вбачав 

змістовність гіпотези про рівновагу на тій основі, що “загальна теорія 

рівноваги є не реалістичною через помилковість її передумов”. Нобелівський 

лауреат Д. Стігліц також відкидає гіпотезу рівноваги, зокрема на фінансових 

ринках, у зв’язку з тим, що “інформаційна нерівність через ряд трансакцій 

веде до дестабілізації і нерівноваги на ринках і криз” [330].  

Очевидно, що джерелом розвитку ринку як системи є власне 

нерівновага, яка є джерелом розвитку будь-якої системи, оскільки система в 

рівновазі не розвивається. Ринок є складною системою, в якій рушійними 

силами розвитку є не тільки конкуренція, а й ускладнення форм і взаємодій 

через інновації, інститути, асиметрію інформації, безперервну зміну 

активностей, передбачення змін у співвідношеннях у системі людина  

природа тощо.  

У сучасній економіці нові інституціональні форми економічної 

діяльності тільки частково ринкові, а велика їх частка діє як неринкова 

саморегуляція, через проекти і програми розвитку, що базуються на 

усвідомленні проблеми і шляхах її вирішення. Наприклад, теорії економічних 

криз не могли бути створені в рамках класичної економічної теорії, які 

розглядали кризи як відхилення від звичного перебігу подій. Натомість саме 

економічні кризи, перехідні стани, фазові і структурні трансформації є 
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природними стадіями економічного розвитку. Тому, коли ми говоримо про 

кризу в сільськогосподарському виробництві країни, необхідно розуміти, що 

такий стан є ознакою активності трансформаційних і перебудовчих процесів, 

які на цьому етапі набули характеру адаптивності чинних організаційно-

правових форм до нових вимог ринкового середовища, наслідком чого є 

поступ до досягнення рівноваги на ринку.. 

За різних комбінацій співвідношень чинників можливі стани 

економічних систем зі слабкими, а також зі сильними фазовими 

відхиленнями від рівноваги, режими загострення, біфуркації, і режими, які 

приводять до зміни траєкторії розвитку, якісних змін у структурі економічної 

системи. Доведено, що ринкова саморегуляція може існувати тільки в 

системах зі стаціонарним режимом функціонування, як правило, на нижніх 

рівнях системної господарської ієрархії, в обмежених часових і просторових 

масштабних інтервалах. Поширення цього механізму на весь спектр 

ринкових відносин неприпустимий і не відповідає ні господарській практиці, 

ні сучасним світовим уявленням про розвиток в об’єктивному світі.  

На жаль, такий підхід до аналізу організаційно-економічних 

перетворень і трансформаційних процесів в аграрній сфері нашої держави 

все ще залищається недостатньо дослідженим Досьогодні серед економістів 

панує думка про те, що рівновага є природним станом економічних систем, 

хоча рушійними силами економічного розвитку є власне перехідні стани, що 

більше іманентні і природні, ніж квазістаціонарні стани і стани рівноваги. 

Високі економічні і фінансові результати господарської діяльності 

агропромислових об’єднань і агрохолдингів в Україні, досягнуті в умовах 

транзитивного стану, наочно ілюструють це твердження. 

Принцип рівноваги впровадив в економічну теорію А. Сміт, хоча ще  

фізіократ Франсуа Кене вважав, що здорова економіка – це економіка в стані 

рівноваги. Як лікар, він вважав, що економіка може бути здоровою, в 

нормальному стані, а може бути і хворою, що є ненормальним станом. 

Розвиваючи це твердження, А. Сміт вважав, “що рівноважний стан є від 
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природи властивим для ринку, який нівелює будь-які випадкові відхилення 

завдяки автоматичним регуляторам”. З позиції суспільної свідомості та 

філософії економічної поведінки таке твердження не витримує критики. 

Адже воно приводить до того, що принцип рівноваги все влаштує і все 

вирівняє, тобто не стимулює до активних дій людину як суб’єкт економіки. 

На практиці ми бачимо, і це офіційно проголошено ООН, що основною 

проблемою світового масштабу є нерівність у доходах, яка все зростає між 

багатими і бідними країнами, а також між людьми в цих країнах. Як саме ця 

нерівність проявляється в доходах в аграрній сфері і як це деформує її 

архітектоніку, ми зазначили вище. 

Аналогічне твердження маємо і в принципі оптимуму за Парето, який 

стверджує, що “соціальний Оптимум – це положення, при якому неможливо 

шляхом виробництва і обміну товарів і послуг підвищити добробут хоча б 

одного суб’єкта без шкоди для добробуту будь-якого іншого суб’єкта. Якщо 

цієї вимоги дотримуються, економіка перебуває в рівноважному стані”. 

Тобто на практиці це можна трактувати так, що зазвичай убогі ще більше 

бідніють, а заможні ще більше збагачуються, тобто рівновага зберігається у 

збереженні рівня бідності одних і в багатстві інших. Із цим важко 

погодитись, оскільки суспільна свідомість весь час заперечує об’єктивність 

цього принципу через різні суспільні заворушення. Якщо в теорії допустити 

наявність постулату, що нерівноважний стан є звичайним, природним станом 

економічної системи, тоді принцип рівноваги є перехідним від досягнення 

однієї нерівноваги через рівновагу до іншого нерівноважного стану. Тож на 

основі принципу нерівноваги необхідно створити (напрацювати) такий 

сталий суспільний механізм вирівнювання доходів людей, який би відповідав 

їх намаганням покращити своє життя, що в перспективі могло б бути 

спрямованим на загальний добробут усього суспільства.  

Цей принцип нерівноваги є наближений до ідеї сталого розвитку, 

оскільки він відображає необхідність невпинного руху, сталість такого руху в 
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досягненні загального добробуту через справедливий розподіл доходів і 

суспільних благ.  

З позицій методології нашого дослідження проблема рівноважного 

стану в економічній системі не є чисто теоретичною, вона безпосередньо 

стосується проблем формування архітектоніки як основного принципу 

побудови цієї системи, її структури, взаємозв’язків і цілісності, що й 

зумовлює ефективність її функціонування. Адже одним із основних законів 

архітектоніки є саме закон рівноваги, який проявляється, зокрема, через 

закони вартості, попиту і пропозиції та інші закони, дія яких спрямована на 

досягнення рівноваги в системі, в тому числі і через організаціно-економічні 

перетворення.  

У процесі досягнення такої рівноваги різні організаційно-правові 

форми діють у властивий тільки для них спосіб, намагаючись максимізувати 

свої доходи. Наближення до рівноважного стану в системі означає 

вирівнювання доходів, що їх прагнуть максимізувати суб’єкти 

господарювання, причому розмір середнього рівня доходів за своїм 

значенням поступово стає в числовому і просторовому вимірі для різних 

організаційно-правових форм приблизно однаковим. Нерівність у доходах 

спонукає до змін у видах або формах діяльності, а також змін у просторовій 

локалізації економічної діяльності. Відомо, наприклад, що фінансовий 

капітал постійно перебуває в русі, скеровуючись туди, де найвища ступінь 

доходності. У цьому проявляється інший закон архітектоніки – закон 

усереднення, який є конкретнішою формою прояву закону рівноваги. 

Структурна цілісність усієї економічної системи і її стійкість саме і 

забезпечуються через взаємодію однорідних елементів системи, які 

перебувають у постійному русі, зокрема в пошуках своїх оптимальної 

організаційної структури та рівня доходів.  Тому є достатньо аргументів для 

висновку про те, що архітектоніка аграрної сфери, яка на початковому етапі 

трансформаційних процесів формувалася під впливом переважно 
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інституціональних чинників, згодом розвивалася за рахунок адаптації 

організаційно-правових форм до умов навколишнього середовища.   

На сьогоднішному етапі змін в архітектоніці аграрної сфери відчутним 

чинником позитивного впливу інституціональних рішень на стан 

економічного середовища можуть бути децентралізація і створення умов для 

самоорганізації населення. Зокрема за останні три роки в Україні розміри 

місцевих бюджетів зросли у два з половиною рази: з 69 млрд грн 2014 року 

до 170 млрд на 2017 рік. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 

держави сягає майже 50 %, що є принципово новим явищем, яке істотно 

впливає на структурний перерозподіл суспільного доходу в його 

територіальному розрізі. Доходи об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в 

окремих випадках зростають у два-три рази, лише за рахунок того, що 

об’єднані територіальні громади залишають у своєму розпорядженні 60 % від 

податку на доходи громадян, їх власні надходження зростають у середньому 

удвічі.  

Очевидно, що процеси децентралізації істотно змінять архітектоніку 

всієї аграрної сфери. зростуть значення і роль сільських територій і 

сільського населення у розподілі доходу, що формується на основі землі, а 

також розподілу доданої вартості, яка утворюється в цій сфері. Є шанси 

усунути деформації архітектоніки аграрної сфери на користь інститутів та 

інституцій, пов’язаних зі створенням соціальних умов і можливостей для 

кращого розвитку людського капіталу і ровитку сільських територій. 

Особисті селянські господарства як організаційно-правова форма 

економічної діяльності, а також сільські громади, як специфічні суб’єкти 

спільної взаємодії і новий динамічний елемент архітектоніки, істотно 

доповнять наявний її конструкт та сприятимуть досягненню нового рівня не 

тільки економічної, а й соціальної рівноваги в суспільстві. Аналіз перспектив 

такого розвитку суспільно-економічного процесу та прогноз змін в 

архітектоніці аграрної сфери подано в наступних розділах дослідження.  
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Відомо, що багато проблем в економіці мають неекономічне 

походження, вирішення яких вимагає залучення психології, зокрема 

заглиблення в психологію масової свідомості, у філософію проблем, які 

пов’язані як із менталітетом, так і з усім попереднім досвідом розвитку 

суспільства. Стандартними підходами проблем не вирішити, а 

інституціональні підходи в період трансформації основ суспільства, 

винятково важливі. Наука створена для того, щоб вказувати на правила, які 

регламентують, що можна, а чого не можна вчиняти. Адже, щоб прийняти 

якесь рішення, ми повинні здійснити вибір між різними шляхами і способами 

вирішення проблем. 

Наука починається з моделі. Модель – це абстракція, яка дає змогу 

замінити об’єкт дослідження в такий спосіб, щоб досягнути нових знань 

стосовно природи цього об’єкта. Архітектоніка як наукова основа 

дослідження складних явищ і процесів, під час моделювання її розвитку на 

перспективу може бути сегментована на окремі її складові, зокрема 

архітектоніка явищ і процесів у інституціональній та економічній сферах як 

діяльність із виробництва товарів і послуг, як соціальний сегмент, що 

охоплює сферу соціоекономіки, а також природничу сферу, зокрема фізичну 

економію, з колом проблем з екології у процесі господарської діяльності, 

поділ сільськогосподарського виробництва на окремі галузі (рослинництво, 

тваринництво, птахівництво тощо). Л. Гринів називає таку широку 

сукупність екологосоціогосподарською системою (ЕСГС), що досліджується 

нею з позицій фізичної економії [66 ]. Перспектива розвитку досліджень 

модернізації моделей аграрної сфери може охоплювати і такий напрям як 

нова модель аграрної сфери, що розглядає цю сферу як 

екологосоціогосподарську систему. Це розширює зміст соціоекономічної 

моделі та додає можливості дослідження проблем сталого розвитку аграрної 

сфери на засадах фізичної економії. Спробу обґрунтувати модель розвитку 

аграрної сфери на регіональному рівні з позицій архітектоніки як науки 

показано в окремому розділі дослідження. (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4.  Структурно-логічна схема дослідження організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері 

Організаційно-економічні перетворення суб’єктів господарювання і формування архітектоніки аграрної сфери 
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Отже, методологія дослідження архітектоніки аграрної сфери, 

прийнята в нашому дослідженні, передбачає логічний перехід від 

філософських основ до загальнонаукових принципів пізнання через 

застосування конкретнонаукової методики виконання поставленої мети і 

обумовлених нею окремих завдань, що відображають проблемні аспекти 

формування і функціонування архітектоніки як наукового напрямку 

досліджень. Окреслені методологічні підходи, положення і принципи 

відображають стратегію обраного нами наукового пошуку і реалізуються з 

допомогою визначених методів дослідження (рис.1.4).  
Науково-теоретичні напрацювання вчених економістів з проблем 

формування сучасної архітектоніки аграрної сфери, які узагальнено в розділі, 

дозволили чіткіше окреслити і уточнити ряд наукових положень, категорій, 

понять і дефініцій, що описують стан і зміст процесу формування 

архітектоніки аграрної сфери. Проблеми, що виникають в ході утворення 

конструкту загальної архітектоніки аграрної сфери, вказують на 

недосконалість інституційного середовища, що  створює негармонійність та 

нерівномірність розвитку всієї аграрної сфери як цілісної суспільно-

економічної системи.  

Висновки до розділу 1 

 
1. Розвиток агропромислового виробництва держави в останні роки  

має високі темпи, проте відбувається в умовах недосконалої організаційно-

структурної економічної організації галузі та всієї архітектоніки аграрної 

сфери. Сучасна конструкція суспільно-економічної системи в аграрній сфері, 

що сформована в процесі переходу до ринку, її архітектоніка, відображає 

перш за все її адаптивний характер а не фундаментальний зміст, оскільки не 

містить, на наш погляд, потенціалу розвитку на тривалу перспективу. 

Навпаки, вона містить скриті проблемні риски, що здані похитнути 

стабільність всієї економічної системи. В зв’язку з цим дослідження 

методологічних аспектів проблеми формування фундаментальної конструкції 
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інституційної матриці, яка здатна усунути вказані загрози і не допустити 

дифузії потенційних рисків, наприклад, в сфері продовольчої безпеки чи в 

нерівномірному розподілі доходів, в суспільно-економічну систему, є 

актуальною теоретико-методологічною проблемою, що безпосередньо 

пов’язана з практичними організаційно-економічними перетвореннями і 

діями органів державної влади. 

2. В процесі теоретичного осмислення  і філософського узагальнення 

методологічних аспектів цієї проблеми в стосунку до обгрунтування 

перспектив розвитку аграрної сфери вперше сформульовано поняття 

“архітектоніка аграрної сфери” як предмета наукового дослідження і 

специфічного об’єкта інституціонального впливу, що окреслює аграрну 

сферу як цілісну, збалансовану, рівноважну суспільно-економічну систему, 

процес розвитку якої відбувається відповідно до законів архітектоніки. 

Сформульоване визначення дозволяє  більш детерміновано забезпечувати 

цілеспрямований вплив і  управління з боку держави розвитком всієї аграрної 

сфери як екологосоціогосподарської системи в якості  складової процесу 

сталого розвитку всієї національної економіки.  

3. З’ясування понятійного змісту “аграрна сфера” в єдності з іншими 

дефініціями дозволяє більш адекватно і об’єктивно відобразити процес 

утворення нових організаційних форм економічної діяльності для 

поглибленого розуміння явища формування конструкту загальної 

економічної організації аграрної сфери. Архітектоніка як поняття вищого 

порядку відоражає конструктивнй задум в трансформації суспільно-

економічної системи, а її формування відбувається в результаті дія органів 

державної влади шляхом створення інституціонального середовища, 

сприятливого для організаційно-економічних перетворень суб’єктів 

господарювання  

4. Процес організаційно-економічних перетворень можна означити як 

процес змін під інституціональним впливом суті і форм діяльності суб’єктів 

господарювання шляхом адаптації існуючих і утворення нових 
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господарюючих суб’єктів на засадах приватної власності, наслідком чого є 

утворення нової архітектоніки аграрної сфери як цілісної суспільно-

економічної системи у вигляді особливого її конструкту. 

Це неперервний процес утворення нової економічної організації 

господарської системи, напрям, динаміка і масштаби охоплення яким 

сукупності суб’єктів господарювання обумовлюються впровадженням 

базових інститутів, що забезпечують ринковий характер змін. Він є 

складовою історичного трансформаційного процесу і одним з механізмів 

структурно-функціонального конструювання архітектоніки аграрної сфери.  

5. Необхідність зростання ефективності приватного капіталу,  

вкладеного в нові форми, об’єктивно вимагала зростання масштабів 

економічної діяльності. Дефіцит масштабу поряд з іншими передумовами і 

процесами спонукав до утворення більш складних форм економічної 

діяльності, які проявились у формі агропромислових об’єднань. 

Обгрунтовано вплив форми діяльності як економічної категорії на процес  

формування загальної архітектоніки аграрної сфери, яка  реалізує свої 

функції у вигляді конкретних інституціоналізованих організаційно-правових 

форм господарювання.  

6. Встановлено, що форма як економічна категорія – це 

конструктивний інституціоналізований елемент економічної організації як 

цілісної системи, що формує її конструкт. Якісні ознаки цього елемента 

обумовлені його функціональністю, що у своїх справах є більш  динамічною 

і випереджає інституціональні перетворення, які відбуваються  переважно на 

основі аналізу практики організаційних перетворень і  змін у економічній 

організації. Цим пояснюється те, що інституційні зміни в процесах 

організаційно-економічних перетворень відбуваються повільнішими 

темпами, ніж реальна господарська практика, що об’єктивно формує    

необхідність в перманентних реформах, які повинна здіснювати держава у 

процесі формування архітектоніки аграрної сфери. 
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7. Показано, що зміни організаційних форм діяльності відбуваються 

двома шляхами, через адаптацію існуючих форм шляхом змін їх 

орагнізаційно-правового статусу на основі нормативних документів, що 

регламентують ці процеси (наприклад, колективних господарств у 

колективні спілки селян-пайовиків, підсобних господарств у особисті 

селянські господарства) та утворення нових форм господарювання шляхом 

імпорту їх з господарської практики зарубіжних країн (фермерські 

господарства, агропромислові об’єднання). 

Результатом процесу оргіназаційно-економічних перетворень суб’єктів 

господарювання є утворення такої конструкції економічної системи в 

сільськогосподарському виробництві, яка будучи на початкових стадіях 

перетворень організаційно неструктурованою, здійснює координацію 

взаємодії між суб’єктами на основі  ринкових механізмів в умовах, коли 

відносини власності стають домінуючими у формуванні мотивів, стимулів  і 

механізмів  економічної діяльності.   

8. Запропонований нами методологічний підхід у дослідженні 

організаційно-економічних перетворень суб’єктів господарювання на основі 

вивчення практики трансформаційних змін в аграрній сфері дозволив на 

засадах архітектоніки узагальнити та розвинути теоретико-методологічні 

основи розв’язання проблеми ефективнішого функціонування аграрної сфери 

в розрізі основних форм господарювання – агропромислових об’єднань, 

фермерських  господарств та сільських домогосподарств.  

На цій основі було  удосконалено методичні засади стратегічної оцінки 

результатів організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері, що на 

відміну від інших, здійснюються з використанням полікритеріального 

аналізу, що розкриває взаємозв’язок і вплив форми діяльності на темпи 

інституціональних перетворень в аграрній сфері; дістали подальший 

розвиток методичні аспекти  оцінки впливу інституціональних перетворень в 

аграрній сфері на динаміку та синхронність процесів трансформації основних 

організаційно-правових форм діяльності, що, на відміну від наявних, 
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дозволяє з нових позицій обгрунтувати необхідність зебезпечувати стан 

рівноваги, стійкості і збалансованості аграрної сфери  як цілісної системи, з 

позицій її архітектоніки. 

10. Встановлено, що розвиток аграрної сфера як суспільно-економічної 

системи національного господарства, має свої закономірності і особливості 

трансформації, і їх реалізація в недосконалому інституційному середовищі 

створює нерівномірність розвитку та неадекватність вирішень  в порівняні з 

необхідністью забезпечення належних соцільних результатів.  

 Відставання інституційних перетворень є результатом несистемних дій 

з боку органів державної влади, що задає нерівномірні темпи організаційно-

економічних перетворень для окремих груп суб’єктів господарської 

діляьності. Зокрема, випереджаючі темпи розвитку агропромислових 

об’єднань є результатом відсутності регулюючих механізмів впливу з боку 

держави на цей сектор аграрної економіки. Як наслідок, траєкторія розвитку 

цього сектора на початковій стадіїї його формування була за своїм 

характером переважно стихійною і відбувалась під впливом законів ринку і 

слабкої конкуренцї, що дозволило цим організаційно-правовим формам не 

тільки досягнути значних показників у своїй діяльності за обсягами 

виробництва та економічною ефективністю, але й обмежети можливості для 

розвитку інших організаційних форм, зокрема, фермерства.  

Тому застосування положень архітектоніки як науки є важливим 

напрямом  дослідження проблеми удосконалення організаційно-економічних 

перетворень, в ході якого необхідно удосконалювати її конструкт 

сформувалась її сучасна соціально-економічна конструкція, оскільки такий 

аспект проблеми підвищення ефективності функціонування аграрної сфери у 

вітчизняній науці є недостатньо дослідженим.  

Результати дослідження з цього розділу опубліковано в наукових 

працях [117, 119, 127, 128, 144, 157, 159, 160]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В 
АГРАРНІЙ СФЕРІ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЇЇ 

АРХІТЕКТОНІКИ 
 

2.1. Організаційно-економічні перетворення основних 
форм  господарювання в аграрній сфері 

 

Агропромисловий комплекс України за останні 25 років пройшов 

складний трансформаційний шлях: від колективних та державних 

сільськогосподарських підприємств, міжгосподарських об’єднань радянської 

доби до сучасних приватних, фермерських господарств, кооперативних 

об’єднань та надпотужних агрохолдингів, земельний банк яких обчислюється 

сотнями тисяч гектарів, а формування фінансових ресурсів відбувається 

зокрема і внаслідок проведення ІРО та SPO на відомих світових фондових 

майданчиках: Нью-Йоркській, Лондонській та Варшавській фондових 

біржах. 

Як було проаналізовано в попередньому розділі, трансформація аграрної 

сфери як об’єкта нашого дослідження з позицій запропонованих нами 

теоретичних уявлень про трансформаційні процеси обґрунтовано дає 

підстави вважати, що сучасна архітектоніка цієї сфери суспільного 

виробництва вимагає використання оновлених дефініцій та понять, що 

більше відповідають суті і природі сучасного стану цих процесів. Тому 

оцінка змісту трансформаційних процесів і аналіз результатів 

інституціональних перетворень основних організаційно-правових форм 

базуються на використанні поняття аграрної сфери як найузагальненішого і 

найзмістовнішого поняття, в якому органічно синтезовано наші знання і 

уявленя про ці трансформаційні процеси у цій сфері національної економіки. 

Сутнісно-структурна характеристика дефініції “організаційно-

економічні перетворення”, що сформулювана нами, узагальнює її 

трактування у відповідності до мети і завдань дисертаційного дослідження. 
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Зокрема, на наш погляд, організаційно-економічні перетворення – це 

неперервний процес утворення під інституціональним впливом нової 

економічної організації аграрної сфери і її структурно-функціональної 

побудови на основі змін суті і форм діяльності суб’єктів господарювання 

шляхом адаптації існуючих і  утворення нових господарюючих суб’єктів, що 

діють на засадах приватної власності, наслідком чого є утворення нової 

архітектоніки аграрної сфери як цілісної  суспільно-економічної системи в 

межах національної економіки держави у вигляді особливого її конструкту. 

Напрям, динаміка і масштаби змін  суспільно-економічної  системи 

(насамперед в сільськогосподарському виробництві), обумовлюються  

впровадженням базових інститутів, що забезпечують їх ринковий характер. 

Зміни суті відбуваються перш за все внаслідок впровадження в 

господарську практику відносин власності, в результаті чого виробничі 

відносини в сільськогосподарському виробництві набувають ринкового 

характеру, що проявляється у конкуренції суб’єктів господарювання за 

ресурси та ринки збуту, 

Зміни форм діяльності відбуваються двома шляхами  через адаптацію 

існуючих форм шляхом змін їх організаційно-правового статусу на основі 

нормативних документів, що регламентують ці процеси (наприклад, 

колективних господарств  у колективні спілки селян-пайовиків, підсобних 

господарств населення  у особисті селянські господарства) та утворення 

нових форм господарювання шляхом імпорту їх з господарської практики 

зарубіжних країн (фермерські господарства, агропромислові об’єднання). 

Результатом процесу оргіназаційно-економічних перетворень є 

утворення такої конструкції економічної системи в сільськогосподарському 

виробництві, яка будучи на початкових стадіях організаційно 

неструктурованою,  здійснює координацію взаємодії між суб’єктами на 

основі ринкових механізмів в умовах, коли відносни власності стають 

домінуючими у формуванні мотивів, стимулів і механізмів економічної 

діяльності.   
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Процес організаційно-економічних перетворень має власну динаміку, 

цілеспрямований напрям, тісний організаційний, функціональний і 

інституціональний зв’язок з процесом розпаду форм господарювання 

попередньої системи і чинниками, що його обумовлюють. Він, 

розпочинаючись з стадії виробництва, в певному порядку і послідовності 

охоплює всі стадії суспільного відтворення через їх структурну 

декомпозицію, хаос товарних і фінансових потоків з переходом до їх 

поступової впорядкованості і функціонально-організаційної 

структурованості та ієрархії на новій інституціональній основі. 

Позитивні результати організаційно-економічних перетворень в аграрній 

сфері вагомі, а випереджаюче зростання у сфері агропромислового 

виробництва супроводжувалося організаційно-структурними деформаціями 

та нагромадженням соціальних деструкцій, що сформувало відповідну 

архітектоніку аграрної сфери. Так, за твердженням першого заступника 

міністра з питань аграрної політики України Максима Мартинюка, “Вперше 

за тривалий час аграрні поставки за кордон перевищили показники експорту 

мінералів і металургійної продукції. Аграрний експорт України в 2016 році 

становив 35,3 %, а в 2015 році – 31,8 %” [278]. 

Така тенденція є сталою впродовж декількох останніх років. Зокрема, в 

2017 році частка сільськогосподарських товарів у вітчизняному експорті 

зросла порівняно з 2015 р. на 4 пункти та становила 30,9 % [20]. 

На сьогодні агропромислове виробництво, разом із сільським 

господарством, вийшли на якісно новий рівень. Динамічний розвиток галузі 

розпочався з 2000 року, а в попередні роки досить складно та повільно 

відбувалася трансформація сільськогосподарських товаровиробників у 

структури сучасного, ринкового типу. 

Поняття “трансформація” та “організаційно-економічні перетворення” є 

близькими але не ідентичними за своїм змістом, оскільки, на наш погляд, 

відображають різні інституіональні підходи до їх аналізу і оцінки вкпливу на 

зміни в аграрній сфері. Трансформацію можна розглядати, як дію, котра   
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вказує на зміну того, що вже є, функціонує в аграрній сфері. Зокрема, по 

відношенню до форм організації виробництва трансформація передбачає 

зміни раніше існуючих організаційно-правових форм і їх структурну 

реорганізацію, наприклад, зміну колективних господарств та спілки селян-

пайовиків.  

Організаційно-економічні перетворення  в аграрній сфері як поняття є 

більш широким і змістовнішим, оскільки відтворює не короткотермінові дії, 

а процеси, що відбуваються  під впливом інституціональних змін  тривалий 

період і охоплюю всі елементи аграрної сфери як соціогосподарської і 

суспільно-економічної системи. 

Із здобуттям незалежності перед Українською державою постало 

питання перебудови економіки, переведення її на засади ринкового типу 

функціонування. В аграрній сфері, попри прийняття необхідних нормативно-

правових актів, зміни відбувалися надзвичайно повільно. Точились гострі 

дискусії щодо змін архітектоніки вітчизняного агропромислового комплексу, 

зокрема сільського господарства. Практично не викликало дискусій 

твердження про необхідність роздержавлення та приватизації 

сільськогосподарських підприємств колективної та державної форм 

власності, міжгосподарських об’єднань тощо. При цьому наріжним каменем 

залишалося питання форм новостворюваних сільськогосподарських 

підприємств.  

Більшість науковців, чиновників, керівників сільськогосподарських 

підприємств дотримувалася думки про необхідність збереження 

великотоварного виробництва, змінюючи при цьому організаційно-правову 

форму суб’єктів господарювання на товариства з обмеженою 

відповідальністю, колективні об’єднання власників земельних паїв та 

майнових часток у формах агрофірм, агроторгових підприємств тощо. Їм 

опонували прихильники перебудови вітчизняного сільського господарства на 

західний манер, основою якого є фермерські господарства та їх об’єднання 

на засадах кооперації. Динаміка цього процесу представлена  в табл. 2.1.  
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Оскільки радянське сільське господарство було глибоко дотаційним, а 

незалежна українська держава неспроможна забезпечити необхідний рівень 

фінансування державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, 

організаційно-економічні перетворення у більшості випадків ефективно 

реалізувати не вдалося, що стало однією з причин швидкого розпаду 

вітчизняного АПК  

Згідно з даними табл. 2.1, на 01.01.99 р. лише 2335 об’єкти, які 

займаються сільськогосподарським виробництвом, були приватизовані. Це 

становить менше ніж 20 % сільськогосподарських підприємств, які були 

зареєстровані та здійснювали свою діяльність 1991 р. 

Таблиця 2.1 

Кількість об’єктів у сільському господарстві,  

які на початковому  етапі організаційно-економічних перетворень 

змінили форму власності* 

Показник 
Роки Усього 

на 
01.01.99 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Приватизовані об’єкти, 
які займаються 
сільськогосподарським 
виробництвом, у т.ч. 

11 172 616 1024 352 160 2335 

Загальнодержавної 
власності 11 87 368 567 242 135 1410 
Комунальної власності  85 248 457 110 25 925 
Кількість колективних, 
міжгосподарських сіль-
ськогосподарських під-
приємств і радгоспів, 
одиниць 

н/д н/д 12358 12410 12500 12421 х 

Частка підприємств, що 
змінили форму влас-
ності, % 

х х 5,0 8,3 2,8 1,3 х 

*Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики  у Львівській 
області 

 

Дослідити динаміку зміни форм господарювання 

сільськогосподарськими підприємствами до 2000 р. та порівняти її з чинними 

показниками не дає змоги методика збору статистичних даних. До 2000 р. 
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аналітичні дані в розрізі сільськогосподарських товаровиробників можна 

було отримати лише в розрізі колективних, міжгосподарських 

сільськогосподарських підприємств та радгоспів. Офіційна статистика до 

2000 р. не охоплювала і фермерських господарств.  

Лише після прийняття Указу Президента України “Про невідкладні 

заходи щодо прискореного реформування аграрного сектора економіки” 

[290], у грудні 1999 р., розпочалися вагомі зміни у структурі аграрних 

товаровиробників, під що і була скоригована статистична звітність. 

Організаційна декомпозиція структури сільськогосподарського 

виробництва як базової галузі аграрної сфери на початковому етапі 

організаційно-економічних перетворень найбільше проявилась на рівні форм 

організації виробничої діяльності суб’єктів господарювання. Якщо сільські 

домогосподарства і функціонуючі в їх рамках особисті селянські 

господарства практично не відчули значних трансформацій, то колективні 

господарства, міжгосподарські підприємства, переробні та обслуговуючі 

підприємства зазнали значних змін саме в формах організації їх діяльності. 

Це привело до втрати ефективності виробництва в найбільшій мірі саме в 

сільськогосподарському виробництві, де техніко-технологічні можливості, 

уречевлені через специфікацію наявних виробничих активів, а також 

організаційно-структурні зв’язки в рамках продуктового ланцюжка та 

інфраструктурних зв’язків, перестали бути передумовами для ефективності 

виробництва, в тому числі і через втрату ефекту масштабу вробництва, що 

був властивий цим формам економічної організації галузі.  

Після завершення періоду структурно-організаційної декомпозиції 

виробничої сфери та внаслідок запровадження інституту приватної власності 

і переходу до ринкових відносин наявні в ній ресурси – виробничі фонди, 

трудові, земельні ресурси, отримали інституціональний стимул до 

самоорганізації через залучення приватного капіталу. На початковому етапі 

процес самоорганізації відбувався переважно шляхом організаційно-
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економічних перетворень раніше існуючих форм через надання їм нових 

організаційно-правових статусів.  

Однак згодом завдяки створенню умов для зародження 

підприємницької ініціативи, а скоріше  через відсутність інституційних 

перешкод і обмежень для їх прояву, цей процес знайшов своє продовження в 

створенні різних організаційних інновацій. Розпочався процес консолідації 

розпорошених ресурсів через утворення нових організаційно-правових форм, 

відмінною особливістю яких була приватна власність. 

 Процес самоорганізації і поширення нових форм економічної 

діяльності, що відбувалося через приплив у сільськогосподарське 

виробництво приватного капіталу (часто – несільськогосподарського 

походження), започаткувало умови для поступового підвищення 

ефективності виробництва, зростання його прибутковості. Це, в свою чергу, 

створювало додаткові стимули для ще ширшого залучення капіталу в сферу 

сільськогосподарського виробнцтва, започаткування конкуренції за наявні 

тут ресурси.  

 На певному етапі цього процесу необхідність зростання ефективності 

вкладеного капіталу об’єктивно вимагала зростання масштабів економічної 

діяльності. Утворився дефіцит масштабу, що, на наш погляд, поряд з іншими 

передумовами і процесами спонукало до утворення більш складних форм 

економічної діяльності, які згодом проявились у вигляді агропромислових 

об’єднань. 

Це дозволяє зробити висновок про те, що сама форма економічної 

діяльності, як економічна категорія, є рушійною силою і динамічною у  

прояві своїх функціональних можливостей. Вона випереджає у своїх змінах 

інституціональні перетворення, що часто на основі аналізу практики 

організаційних перетворень узаконюють, тобто легалізують фактичні зміни у 

економічній організації. Цим, з нашої точки зору, можна пояснити той факт, 

що інституційні зміни в процесах організаційно-економічних перетворень 

відбуваються повільнішими темпами, ніж безпосередньо господарська 
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практика. Цим також можна пояснити перманентну необхідність в реформах, 

які повинна здіснювати держава у такого роду трансформаційних процесах, в 

тому числі, через посилення ролі держави у формуванні архітектоніки 

аграрної сфери. 

Організаційно-економічні перетворення є неперервним процесом, а 

інституціональне середовище, що в ході трансформаційних процесів  

постійно розвивається, спонукає до таких змін. Упродовж 2000-2007 рр. 

кількість сільськогосподарських підприємств зростала. Значною мірою це 

відбувалося за рахунок приросту кількості приватних сільськогосподарських 

підприємств та фермерських господарств.  

Проте, починаючи з 2007 року, кількість сільськогосподарських 

товаровиробників поступово зменшується. За останні девять років їх 

кількість скоротилась майже на 20 %, тобто на понад 10,5 тис. одиниць. 

Відповідної корекції зазнала і структура сільськогосподарських підприємств 

за організаційними формами господарювання.  

Спостерігаємо чітку динаміку зростання кількості господарських 

товариств та їх частки у структурі підприємств за організаційними формами 

господарювання. Водночас майже на чверть скоротилася кількість 

фермерських господарств, а кооперативних об’єднань – у понад півтора раза 

(табл.2.2).  

Така динаміка вказує на те, що скорочується кількість саме тих 

сільськогосподарських підприємств, які є соціально значущими в сільській 

місцевості. Тобто це підприємства, реєстрація яких відбувається у місцевості, 

де вони здійснюють свою діяльність та, відповідно, винаймають робочу силу 

і сплачують податки.  

Крім того, кооперативи дають змогу реалізовувати свою продукцію не 

тільки сільськогосподарським підприємствам, а й господарствам населення, 

які не завжди є учасниками чи співзасновниками таких об’єднань. 

Скорочення кількості кооперативів та їх частки у структурі 



 

 
 

128

сільськогосподарських підприємств негативно позначається не тільки на 

фінансових можливостях сільських громад, а й на соціальній сфері загалом.  

Таблиця 2.2 

Розподіл сільськогосподарських підприємств за організаційними 

формами господарювання 

Рік 

Організаційна форма господарювання 
 Госпо-

дарські 
товариства 

Приватні 
підпри-
ємства 

Коопе-
ративи 

Фермерські 
господарства 

Державні 
підпри-
ємства 

Підприємства 
інших  форм 

господа-
рювання 

Разом 

2000 од. 6718 2519 3136 38428 385 402 51588 
% 13,0 4,9 6,1 74,5 0,7 0,8 100 

2005 од. 7900 4123 1521 42447 386 1500 57877 
% 13,7 7,1 2,6 73,3 0,7 2,6 100 

2010 од. 7769 4243 952 41726 322 1481 56493 
% 13,8 7,5 1,7 73,9 0,6 2,6 100 

2014 од. 7750 3772 674 33084 228 691 46199 
% 16,8 8,2 1,5 71,6 0,5 1,5 100 

2015 од. 7721 3627 596 32303 241 891 45379 
% 17,0 8,0 1,3 71,2 0,5 2,0 100 

2016 од. 8700 3752 738 33682 222 603 47697 
% 18,2 7,9 1,5 70,6 0,5 1,3 100 

2017 од 6967 3215 448 34137 199 592 45558 
% 15,3 7,1 1,0 74,9 0,4 1,3 100 

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики  у Львівській 
області 

 
На наш погляд, такі структурні зміни вказують  на адаптивний характер 

окремих організаційно-правових форм, що в процесі трансформації вимушені 

пристосовуватись до нових ринкових умов в залежності від ефективності 

свого функціонування. 

Виробництво продукції сільського господарства у сталих цінах 2010 р. 

характерне позитивною динамікою. Спостерігався приріст виробництва 

порівняно з 1991, 1999 та 2010 роками. Періоди для порівняння ми обрали з 

врахуванням значущості цих років для структуральних змін вітчизняного 

аграрного сектору. 
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Починаючи з 20013 року, в Україні обсяги виробництва стабільно 

перевищують 250 млрд.грн щорічно (у постійних цінах 2010 р). У 2017 р. 

було вироблено на 98135 млн грн продукції сільського господарства більше, 

ніж 1991 р. – року здобуття Україною незалежності (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 р. 

(господарства усіх категорій) 

Рік 
Валова продукція сільського господарства  

всього, у т. ч. рослинництва тваринництва 
млн грн млн грн % млн грн % 

2000 151022,0 92839 61,5 58183 38,5 
2005 179605,8 114480 63,7 65126 36,3 
2010 194886,5 124554 63,9 70332 36,1 
2013 252859,0 175895 69,6 76964 30,4 
2014 251427,2 177708 70,7 73719 29,3 
2015 239467,3 168439 70,3 71028 29,7 
2016 254640,5 185052 72,7 69588 27,3 
2017 249157,0 179475 72,0 69682 28,0 

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Львівській 
області 

 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства порівняно з 

2010 роком, – відколи розпочався активний розвиток агропромислових 

обєднань, – зріс на понад 30 %. 

Ситуація в темпах розвитку  окремих галузей сільського господарства є 

різнонаправленою. Виробництво валової продукції рослинництва зростає, а 

тваринництва характерне негативною динамікою, що обумовлено різними 

рівнями їх прибутковості та періодами окупності вкладених капіталів. 

Інституціональні зміни статусу сільських домогосподарств 

відобразились і на економічних показниках їх діяльності. Вагому частку 

валової продукції сільського господарства виробляють господарства 

населення. 1995 р. став останнім, коли сільськогосподарські підприємства 

виробляли понад 50 % валової продукції сільського господарства (рис.2.1). Із 
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1996 р. понині понад 50 % валової продукції сільського господарства 

виробляють господарства населення. Така ситуація негативно позначилася на 

якісних показниках сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки й суттєво обмежила експортні можливості товаровиробників та їх 

об’єднань на засадах кооперації. Водночас із 2006 р. спостерігаємо тенденцію 

до зростання частки сільськогосподарських підприємств у структурі 

виробництва продукції сільського господарства. 

 
Рис. 2.1. Структура виробництва валової продукції  

сільського господарства, % 

 

На нашу думку, це пов’язано з ефективнішим регулятивним впливом 

держави на галузь та активізації інтеграційних процесів, які дали змогу 

сформуватись новим надпотужним гравцям на аграрному ринку. 

Дещо відмінними є охарактеризовані тенденції у галузях рослинництва 

та тваринництва. Основними виробниками продукції рослинництва є 

сільськогосподарські підприємства. Із 1991 р. лише протягом чотирьох років, 

зокрема 2000 р., 2003-2005 рр., сільськогосподарські підприємства виробляли 
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менше ніж 50 % валової продукції рослинництва. Починаючи з 2008 р. частка 

сільськогосподарських підприємств у структурі виробництва валової 

продукції рослинництва щорічно зростає. У 2017 р. вона складала 60,5 % 

(рис.2.2). 

 
Рис. 2.2. Структура виробництво валової  продукції рослинництва, % 

Щодо виробництва продукції тваринництва ситуація суттєво 

відрізняється. Із 1993 р. основними виробниками продукції тваринництва є 

господарства населення. До 2000 р. частка господарств населення у 

виробництві валової продукції тваринництва постійно зростала та досягла у 

2000 р. 79 % (рис. 2.3).  

На сьогодні частка господарства населення у виробництві продукції 

тваринництва скоротилася на 25 пунктів та становить 2017 р. 54,2 %. Така 

тенденція набула вже сталого характеру. 

Значною мірою такого результату вдалося досягти за рахунок високих 

темпів розвитку птахівництва. Відносно низькі витрати на виробництва 

продукції птахівництва, а отже, і її доступна для споживача вартість, 

перспективи виходу на світовий, зокрема європейський ринок, створили 

передумови розвитку цієї галузі. 
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Рис. 2.3. Структура виробництво валової продукції тваринництва, % 

 

Відмова сільськогосподарських товаровиробників від виробництва 

продукції тваринництва  незалежно від їх організаційно-правових форм, 

зумовлена низькою її рентабельністю та відсутністю адекватних 

компенсаційних механізмів з боку держави, спрямованих на підвищення 

зацікавленості товаровиробників у виробництві тваринницької продукції, що 

спричинило галузево-структурну деформацію сільськогосподарського 

виробництва та розбалансованість загальної архітектоніки аграрної сфери. 

Зміни в архітектоніці аграрної сфери відбулись також за рахунок 

зростання свободи економічної діяльності, зокрема, створення 

інституціональних можливостей для доступу субєктів господарювання на 

міжнародні ринки товарів і послуг.  

Цей чинник значно посилив не тільки економічну ефективність 

виробничої діяльності, але й створив умови для зміцнення стійкості всієї 

економічної системи аграрного сектору та започаткував процес досягнення 

рівноваги на ринку на основі конкуренції між субєктами господарювання, в 

тому числі і з зарубіжними виробниками. Закон досягнення рівноваги, який є 
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одним з законів архітектоніки, запустив спонукальний механізм 

конкурентної боротьби та вирівнювання цінових параметрів  для вітчизняної 

сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів. 

Теоретично нові можливості є рівними для всіх суб’єктів 

господарювання незалежно від їх організаційно-правових форм, хоча на 

практиці цим в більшій мірі скористались саме великі гравці цього ринку, 

зокрема, високоінтегровані агропромислові об’єднання. Можна 

стверджувати, що саме ця форма виявилась найбільш пристосована до 

входження на нові глобальні ринки в силу своєї організаційно-структурної 

функціональності. На це вказує також відома вчений-аграрник Осташко Т .О. 

яка грунтовно досліджує стан аграрних ринків  в Україні та світі [249]. 

Як наслідок, почав зростати експорт аграрної продукції, який за останнє 

десятиріччя зріс у вартісному еквіваленті у понад 3,5 раза. При цьому 

структура експорту зазнала певних змін. Частка тваринницької продукції у 

структурі експорту у  2017 р. зменшилась до 6,2 % порівняно зі 17 % у 

2005 р., а частка продукції рослинництва за цей період зросла з 39,4 до 52 % 

(табл. 2.4). Значно нижчими темпами зростає імпорт аграрної продукції, 

водночас торговельний баланс при цьому позитивний. Обсяг експорту значно 

перевищує обсяг імпорту, наприклад, продукції рослинного походження, 

майже у сім разів. 

Доцільно наголосити, що суттєва частка виробленої продукції сільського 

господарства експортується. Останніми роками експортують майже третину 

продукції рослинництва. У 2017 р. частка експорту продукції рослинного 

походження становила 31,7 % від обсягу виробленої продукції та зросла на 

22,2 пункта порівняно зі значенням 2005 р. 
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Таблиця 2.4 

Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції* 

Показник РОКИ 
2013 2014  2015  2016  2017 

Експорт. Всього, (коди 01-24), з них: 17038805,3 16668953,8 14563144,5 15281802,6 17756854,1 
живi тварини; продукти тваринного 

походження (коди 1-5) 1084105,1 1014473,9 823434,9 775036,9 1108757,0 
частка, % 6,4 6,1 5,7 5,1 6,2 

продукти рослинного походження 
(коди 6-14) 8875920,1 8736139,2 7971492,5 8093693,7 9215707,9 
частка, % 52,1 52,4 54,7 53,0 52,0 

Імпорт. Всього, (коди 01-24), з них: 8187431,1 6059256,7 3484432,3 3891066,8 4301209,0 
живi тварини; продукти тваринного 

походження (коди 1-5) 1894498,9 1124129,2 548170,2 626279,1 731459,6 
частка, % 23,1 18,6 15,7 16,1 17,0 

продукти рослинного походження 
(коди 6-14) 2670034,0 2031639,6 1146186,3 1284817 1368027,1 
частка, % 32,6 33,5 32,9 33,0 31,8 

Продукція сільського господарства у 
фактичних цінах, млн. грн 307054 371189 544193 637791,0 707792 
Всього, (коди 01-24), з них: 51,6 52,9 56,2 59,5 60,1 

живi тварини; продукти тваринного 
походження (коди 1-5) 3,0 3,2 3,2 3,0 3,1 

продукти рослинного походження 
(коди 6-14) 26,4 27,7 30,8 31,5 31,7 

 
Джерело: [320, 321, 322, 323, 324]      

 **Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 
***Примітка: конвертовано у національну валюту за курсом НБУ на початок відповідного маркетингового року
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Відбулись зміни у рівні ефективності виробництва. Загалом діяльність 

сільськогосподарських підприємств рентабельна. Збитковою їх діяльність за 

період незалежності була у 1996-2000 рр. (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції  

у сільськогосподарських підприємствах, % 

Рік 
Рентабельність виробництва 

продукції сільського 
господарства рослинництва тваринництва 

2000 -22,1 8,0 -46,6 
2005 6,8 7,9 5,0 
2010 21,1 26,7 7,8 
2013 22,7 27,8 9,4 
2014 25,8 29,2 13,4 
2015 46,5 50,6 22,1 
2016 37,3 44,3 7,7 
2017 21,4 38,5 6,3 

 

Джерело: [320, 321, 322, 323, 324] 

Найпривабливішим для сільськогосподарських підприємств було 

виробництво продукції рослинництва. При цьому виробництво продукції 

рослинництва збитковим було лише 1998 р. Рівень збитковості становив 

3,3 % за загального рівня збитковості виробництва продукції сільського 

господарства у 1998 р. 29,5 %. 

Виробництво продукції тваринництва збитковим було десять років 

поспіль – у 1995-2004 рр. та у 2006-2007 рр. Саме це залишається основною 

причиною небажання товаровиробників розвивати, інвестувати в галузь. 

Винятком є лише птахівництво, яке  стрімко розвивається останніми роками. 

Істотні зміни відбулись у сфері землекористування 

сільськогосподарських товаровиробників, що суттєво вплинуло на весь 

процес формування  архітектоніки аграрної сфери та створення її дуальної 

основи на базі  корпоративного та індивідуального секторів (табл. 2.6 ).  
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Таблиця 2.6 

Площа сільськогосподарських угідь за категоріями землевласників  

і землекористувачів, млн га 

Показник РОКИ 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Сільськогосподарські 
підприємства, у т.ч. 32,9 23,5 20,9 20,7 20,4 20,5 20,7 20,8 

державні 2,0 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 
недержавні 30,9 22,2 19,8 19,6 19,4 19,6 19,8 19,7 

Громадяни, у т.ч. 7,4 14,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,7 15,7 
товарне 

виробництво 0,4 8,4 9,4 9,4 9,5 9,4 9,3 9,3 

Джерело: [320, 321, 322, 323, 324] 

Площа сільськогосподарських угідь, які використовують 

сільськогосподарські підприємства, зменшилася з 1991 р. майже на 

половину. При цьому державні сільськогосподарські підприємства скоротили 

площу землекористування у понад десять разів, а недержавні – на третину 

Натомість, господарства населення збільшили площі землекористування у 

чотири рази. При цьому, на початковому етапі у 1991 році з 3,9 млн га. 

сільськогосподарських угідь господарства населення для товарного 

виробництва їх практично не використовували. У 2017 році. з 15,7 млн га 

сільськогосподарських угідь, землевласниками та землекористувачами яких є 

громадяни України, майже 60 % площ вони використовували для товарного 

виробництва, а решту передали в оренду агрооб’єднанням.  

У 1991 р. 90,3 % сільськогосподарських угідь використовували 

сільськогосподарські підприємства та 9,7 % господарства населення 

(рис. 2.4). Зрозуміло, що сільськогосподарські підприємства використовували 

сільськогосподарські угіддя для забезпечення виробничого процесу. 

Громадяни у свою чергу використовували земельні угіддя для забезпечення 

переважно власних потреб. 
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Рис. 2.4. Структура землекористування, % 

Перехід до нових земельних відносин привів до того, що у 2017 р. 

сільськогосподарські підприємства у землекористувіанні мали плоші на 

третину менші, ніж на початковому етапі організаційно-економічних 

перетвіорень, тоді як господарства населення збільшили її майже впятеро. На 

нашу думку, це є свідченням прояву інституційної пастки, коли сільські 

домогосподарства через відсутність гарантованих державою інших джерел 

доходів для забезпечення потреб сімей вимушено нарощували частку 

сільськогосподарських угідь для товарного виробництва .  

Зрозуміло, що сам факт виробництва сільськогосподарської продукції 

господарствами населення не є негативним явищем. Негатив полягає в тому, 

що виробництво сільськогосподарської продукції цією категорією 

товаровиробників має низку недоліків.  

Господарства населення виробляють сільськогосподарську продукцію 

низької якості, без дотримання відповідних технологічних стандартів, що 

значно ускладнює її використання у переробній галузі, для експортних 

потреб тощо. Ускладнює ситуацію й те, що господарства населення, являючись 

значним власником земельних угідь, позбавлені державної фінансової 

підтримки для свого розвитку і раціонального використання цього ресурсу.  
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На сьогодні в Україні не сформовано єдиного підходу до концепції 

розбудови та розвитку вітчизняного аграрного сектору та аграрної сфери в 

цілому. Як уже було зазначено, світовий досвід вказує на ефективність 

моделі аграрної сфери, основою якої є фермерські господарства та 

кооперативні об’єднання при одночасному функціонуванні 

високоінтегрованих агропромислових форм. Вагомий внесок у ефективне 

функціонування такого конструкту аграрної сфери робить держава, 

забезпечуючи необхідну фінансову підтримку та реалізуючи регулювальні 

функції, скеровані насамперед на сприяння індивідуального а не 

корпоративного сектору сільськогосподарського виробництва. 

В Україні фермерські господарства не отримують належної фінансової 

підтримки, хоча у структурі сільськогосподарських підприємств частка 

підприємств, які обробляють до 500 га, становить понад 80 % (табл. 2.7). 

Частково виправляючи цей недолік, у 2017 р. суттєвих змін зазнала 

система державної фінансової підтримки сільського господарства. На 

програму “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” передбачено 

фінансування в сумі 4,774 млрд грн. Проте фермерські господарства мають 

мінімальні можливості для доступу до коштів цієї програми, оскільки Уряд 

передбачив обмеження видів діяльності для підприємств – отримувачів 

бюджетної дотації.  

Натомість безпосередня підтримка фермерських господарств, яка 

здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств, була передбачена в сумі лише 65 млн грн, що у 73 рази менше 

за кошти, доступ до яких отримають здебільшого великі агропромислові і 

сільськогосподарські підприємства. 

Нами проведено класифікацію суб’єктів господарювання протягом 

десятирічного періоду в залежності від використання ними земельних угідь 

як основного чинника виробництва (табл. 2.7). Встановлено, що понад 65 % 

сільськогосподарських підприємств – суб’єктів господарювання, обробляє 

незначну площу сільськогосподарських угідь – до 100 га., тому  говорити про 
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високий рівень ефективності діяльності таких товаровиробників складно. 

Невеликі обсяги виробництва не дають змоги забезпечити дотримання 

технології виробництва, використання сучасних засобів обробітку, догляду 

та захисту рослин.  

Від 25 до 30 % сільськогосподарських підприємств обробляють 

земельні угіддя площею від 100 до 2000 га сільськогосподарських угідь.  

Таблиця 2.7 

Розподіл підприємств за розміром сільськогосподарських угідь, % 

     
Площа 

 
Рік 

К-сть  
с.-г. 

підпр., 
од. 

Кількість підприємств (в  %) за розміром використовуваних 
сільськогосподарських угідь,  

до 100 га від 100,1 
до 500 га 

від 500,1 
до 2000 га 

від 2000,1 
до 10000 га 

понад 
10000 га 

2005 53248 67,5 13,8 12,7 5,9 0,1 
2010  48824 68,2 14,7 10,9 5,9 0,3 
2013  47442 67,7 15,2 11,0 5,7 0,4 
2014  44958 67,3 15,8 11,0 5,5 0,4 
2015  42052 65,9 16,5 11,7 5,5 0,4 
2016  41826 65,5 16,9 11,9 5,4 0,4 
2017  40735 63,4 18,1 12,6 5,5 0,4 

Джерело: [320, 321, 322, 323, 324] 

Це потенційні класичні фермерські господарства, які за умови 

сприятливої державної політики щодо їх ефективного функціонування 

можуть стати базисом оптимального структурно і організаційно  

збалансованого розвитку вітчизняного агропромислового виробництва і 

вагомим конструктивним елементом нової архітектоніки аграрної сфери 

держави. 

Важливою особливістю є те, що такі сільськогосподарські 

підприємства здійснюють свою виробничу діяльність на землях і реалізуюсть 

свою соціальну функцію за місцем їх безпосередньої реєстрації в сільській 

місцевості. Це позитивно позначається на соціально-економічному розвитку 

територіальних громад, утворюючи локальний економічний простір, який у 

відповідності до закону золотої середини архітектоніки відображає 

просторову і кількісну характеристики локальної аграрної сфери через 
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взаємодію її однорідних елементів як цілісної системи й інтегрують дію всіх 

елементів у певну характеристику, яка відтворює цілісність системи.  

Передусім це проявляється у бюджетній сфері, де локалізовані  

сільськогосподарські підприємства наповнюють місцеві бюджети через 

податки, наприклад, єдиний податок платника четвертої групи (колишній 

фіксований сільськогосподарський податок), земельний податок та 25 % 

екологічного податку (за умови сплати), 60 % податку на доходи фізичних 

осіб у порядку бюджетної децентралізації (за умови створення об’єднаної 

територіальної громади) тощо. Для виконання відповідних видів 

сільськогосподарських робіт залучають місцевих жителів, що зменшує 

безробіття та соціальну напругу на селі, сприяє створенню та розвитку 

несільськогосподарських видів малого підприємництва на селі, зокрема у 

сфері торгівлі, надання послуг, у тому числі транспортних, формує запит на 

підготовку фахівців відповідних спеціальностей від кваліфікованих 

робітників до спеціалістів з вищою освітою. 

Невелика частка (5-6 %) сільськогосподарських підприємств 

обробляють площу від 2000 до 10000 га сільськогосподарських угідь. Такі 

площі вже дають змогу використовувати сучасні технології виробництва й 

ефективно провадити господарську діяльність.  

Особливу увагу привертають сільськогосподарські підприємства, які 

обробляють понад 10000 га сільськогосподарських угідь. Наразі частка таких 

підприємств не суттєва. У 2017 р. понад 10000 га сільськогосподарських 

угідь обробляли лише 0,4 % сільськогосподарських підприємств, хоча  їх 

частка поступово зростає. 

Принциповим є питання аналізу кількісної сукупності  підприємств не 

так за розміром сільськогосподарських угідь, як за площею угідь, які вони 

обробляють. 

Понад 65 % сільськогосподарських підприємств обробляють земельні 

угіддя площею до 100 га сільськогосподарських угідь. При цьому в їх 

землекористуванні перебуває менше ніж 5 % сільськогосподарських угідь. 
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Майже 50 % сільськогосподарських угідь використовують у своїй діяльності 

сільськогосподарські підприємства, в яких середній розмір угідь становить 

від 2000 до 10 000 га. До такої категорії належить близько 6 % вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств. 

Категорія сільськогосподарських підприємств, які є 

землекористувачами сільськогосподарських угідь площею понад 10 000 га 

склала менше ніж 0,5 %. проте вони використовують майже 20 % 

сільськогосподарських угідь (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Розподіл сільськогосподарських угідь за сільськогосподарськими 

підприємствами, % 
     

Площа 
 

Рік 

Площа  
с.-г. 

угідь, 
тис. га 

Частка сільськогосподарських угідь, що використовують 
сільськогосподарські підприємства, які обробляють, % 

до 100 га від 100,1 
до 500 га 

від 500,1 
до 2000 га 

від 2000,1 
до 10000 га 

понад 
10000 га 

2005  21717 4,8 8,4 34,2 50,1 2,5 
2010  21585,9 4,6 8,1 26,6 49,3 11,4 
2013  21800,1 4,7 8,1 25,5 45,8 15,9 
2014  21529,8 4,1 8,1 24,5 42,2 20,7 
2015  19922,7 4,6 8,5 26,4 42,8 17,7 
2016  19821,2 4,6 8,7 26,8 42,3 17,6 
2017  19960,2 4,2 9,0 27,3 41,0 18,3 

Джерело: [320, 321, 322, 323, 324] 
 

Упродовж 2005-2017 рр. частка сільськогосподарських підприємств, які 

обробляють до 100 га сільськогосподарських угідь була стабільною, хоча 

дещо зменшилася (на 0,6 %). При цьому вони обробляють 4,2 % 

сільськогосподарських угідь. Зменшилася майже на 9 %.частка підприємств, 

які обробляють від 2000 до 10000 га сільськогосподарських угідь.  

Із 2005 р. суттєвих змін зазнала частка сільськогосподарських угідь, 

яку обробляють великі землекористувачі – зросла з 2,5 до 18,3 % 2017 р. У 

структурі сільськогосподарських підприємств частка підприємств, які 

обробляють понад 10000 га сільськогосподарських угідь, незначна та 

становить 2017 р. 0,4 % порівняно з 0,1 % 2005 р.  
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Наведені вище дані розкривають динаміку процесів формування 

кількісної структури суб’єктів господарювання (яка є стабільною) у 

взаємозв’язку із змінами у використанні ними  земельних угідь як основного 

чинника виробництва( стабільність у секторі малих підприємств, зменшення 

частки середніх підприємств, зростання частки великих підприємств-

землекористувачів. (Додаток А). 

 Видання latifundist.com щорічно формує рейтинг “Топ 100 

латифундистів України” [342]. Характеризуючи цей рейтинг, варто звернути 

увагу на окремі підприємства, зокрема ті, які за даними цього видання 

протягом останніх п’яти років незмінно залишаються першою сімкою 

рейтингу “Топ 100 латифундистів України” за розміром земельного банку 

(табл. 2.9). Зазначені суб’єкти господарювання є потужними 

землекористувачами, площі землекористування яких перевищують сотні 

тисяч гектарів орендованих земель. 

Таблиця 2.9 

Структура землекористування окремих агрохолдингів в Україні, тис.га* 

Назва Роки 
2012  2013 2014 2015  2016  

UkrLandFarming 532 670 670 654 605 
Агропросперис (NCH) 400 400 400 430 430 
Кернел 369 405 405 390 385 
Миронівський хлібопродукт (МХП) 280 315 320 360 370 
Агрохолдинг “Мрія” 295 295 320 180 185 
Українські аграрні інвестиції (UAI) 260 260 261 261 220 
Астарта-Київ 245 245 245 245 250 
Джерело: [342] 

Найпотужнішим землекористувачем в Україні є агрохолдинг 

UkrLandFarming, площа землекористування якого у 2016 р. становила 

605 тис. га сільськогосподарських угідь, хоча в 2013-2014 рр. цей показник 

становив 670 тис. га. Сьогодні це формування перебуває у складному 

фінансовому стані. 

Надзвичайно потужними землекористувачами є компанії: 

Агропросперис (NCH) – із площею землекористування понад 400 тис. га, 
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Кернел – близько 400 тис. га, Миронівський хлібопродукт – понад 350 тис. га 

сільськогосподарських угідь. 

Аналізуючи частку сільськогосподарських угідь, що обробляють ці 

підприємства (див. табл. 2.9), доцільно відзначити наступне. На сьогодні сім 

найбільших агрохолдингів використовують понад 10 % вітчизняних 

сільськогосподарських угідь, які обробляють сільськогосподарські 

підприємства, і їх частка у землекористуванні щороку зростає . 

В умовах втрати Україною контролю над частиною власної території 

частка землекористування зазначених підприємств дещо зросла. У 2017 р. 

частка сільськогосподарських угідь, яку обробляли (Топ 7 рейтингу 

агрохолдингів за розміром земельного банку у структурі землекористування 

сільськогосподарських підприємств), становила 12,6 %, що на 1,7 % більше 

за показник 2012 р. Доцільно наголосити, що зазвичай дані земельні площі 

підприємства обробляють на правах довготривалої оренди. 

Аналізуючи ефективність діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників, доцільно зазначити, що площа сільськогосподарських 

угідь, яку використовують усі категорії товаровиробників, зменшилася 

порівняно з 1990 р. на 12 %. Із 2005 р. коливання розмірів площ 

сільськогосподарських угідь загалом незначне. Водночас у структурному 

розрізі сільськогосподарські підприємства зменшили площі 

сільськогосподарських угідь у використанні на 60 %, а фермерські 

господарства та господарства населення, навпаки, збільшили у декілька разів. 

Це свідчить про значні структурні зміни у співвідношенні конструктивних 

елементів архітектоніки аграрної сфери держави, що формуються на основі  

даних категорій  підприємств, в залежноті від використаннями ними землі як 

ключового чинника аграрного виробництва.  

Іншим важливим чинником сільськогосподарського виробництва є 

праця. Кількість зайнятого у сільськогосподарському виробництві населення 

протягом аналізованого періоду має чітку тенденцію до скорочення. Зокрема 

загальна кількість зайнятих у сільськогосподарському виробництві 
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зменшилася майже удвічі, а кількість найманих працівників у 

сільськогосподарських підприємствам становила лише 8,5 % від 

аналогічного показника 1990 р. Значною мірою це пов’язано з техніко-

технологічними змінами у виробничих процесах, зростанням самозайнятості  

в сільській місцевості, переходом працівників на роботу у фермерські 

господарства, внутрішньою та зовнішньою трудовою міграцією, загальною 

тенденцією на масштабну урбанізацію суспільства тощо (Додаток .А). 

Аналізуючи показники продуктивності праці, спостерігаємо чітку 

тенденція до її зростання як у сільськогосподарських підприємствах так і у 

фермерських господарствах, що вказує на суттєву інтенсифікацію 

сільськогосподарського виробництва у цих формах господарювання  

порівняно з господарствами населення, що є закономірним. У 2005 р. 

продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах та 

фермерських господарствах перевищувала продуктивність праці в 

господарствах населення утричі та у 2,8 раза відповідно. У 2017 р. цей 

показник суттєво змінився. Продуктивність праці у фермерських 

господарствах перевищує продуктивність праці у господарствах населення у 

8,5 раза, а у сільськогосподарських підприємствах – у понад 11 разів. 

Це підтверджує безперспективність ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва господарствами населення у його 

сучасному вигляді. Відсутність достатнього оборотного капіталу, низька 

продуктивність праці, екстенсивний спосіб виробництва, невисока якість 

продукції та відсутність належної сертифікації роблять господарства 

сільського населення заручниками недоліків трансформаційного процесу та 

потребують їх подальших організаційно-економічних перетворень. 

Як показав аналіз, діяльність сільськогосподарських підприємств є 

прибутковою, а їх  рентабельність має тенденцію до зростання. Зростає не 

тільки норма, але й маса прибутку. Частка сільськогосподарських 

підприємств, які отримали чистий прибуток, щороку зростає та становила 

2017 р. 86,7 %, що значно більше за показник 2005 р. (табл. 2.10).  
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Таблиця 2.10 

Прибутковість діяльності сільськогосподарських підприємств України 

 

Показник 
РОКИ 

2005  2010  2013  2014  2015  2016  2017 

Кількість сільськогосподарських підприємств, 
од. 57877 56493 47211 46199 45379 47697 45558 

Рівень рентабельності всієї діяльності, %  17,5 8,3 9,3 30,4 25,6 18,7 
Рівень рентабельності операційної діяльності, 
%  12,7 24,5 11,7 21,4 43,1 33,6 23,5 

Чистий прибуток (збиток), млн грн  3702,4 17253,6 14925,7 21413,4 101912,2 89816,3 78457,7 
Підприємства, які одержали чистий прибуток, 
%  66,2 69,6 80,3 84,7 88,9 88,3 86,7 

Підприємства, які одержали чистий збиток, % 33,8 30,4 19,7 15,3 11,1 11,7 13,3 
Джерело: [325, 326, 327, 328, 329] 
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Зростання ефективності  використовуваних чинників виробництва і 

ріст прибутковості має в своїй основі не тільки техніко-технологічні 

причини, але  може вказувати на завершення процесів організаційно-

економічних перетворень та зосередження організаційних зусиль суб’єктів 

господарювання на нарощуванні обсягів виробництва на основі 

використання можливостей, що властиві для новоутворених  організаційно-

правових форм і мають  інституціональне походження. 

Техніко-технологічні аспекти зростання економічної ефективності 

виробництва можна дослідити, аналізуючи обсяги та продуктову структуру 

виробництва. Зокрема, оціюнюючи обсяги виробництва окремих видів 

продукції рослинництва, можемо констатувати, що впродовж останніх 15 

років обсяг виробництва зернових та зернобобових культур зріс на 62,9 % 

(проти 2005р.) і становив у 2017 році  61916,7 тис. т.  

Високий попит на світовому ринку на продукцію зернових і 

зернобобових культур та його відкритість для вітчизняної 

сільськогосподарської продукції, зростання внутрішніх потреб унаслідок 

розвитку окремих галузей тваринництва, зокрема птахівництва, зумовили 

істотне збільшення обсягів виробництва цих культур. 

До початку організаційно-економічних перетворень і суттєвих 

структурних змін у сільському господарстві вітчизняні сільськогосподарські 

товаровиробники продукували зернових та зернобобових у два з половиною 

рази менше, аніж 2017 р.  

У структурі виробництва зазначених культур 64-66 % припадає на 

сільськогосподарські підприємства, 11-13 % – на фермерські господарства, 

решту виробляють господарства населення. Це означає, що близько 80 % 

продукції виробляють товаровиробники, зацікавлені та спроможні 

дотримуватися сучасних технологій виробництва. Це робить їх 

конкурентноспроможними на ринках, що можна вважати як результат 

організаційних перетворень форм діяльності. Зрозуміло, що експортний 
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потенціал продукції, виробленої в господарствах населення, через невисоку її 

якість є досить низьким.  

Схожих висновків можна дійти стосовно виробництва продукції олійних 

культур. При цьому спостерігаємо чітку тенденцію до зростання обсягу їх 

виробництва. Останнім часом сфера застосування олійних культур суттєво 

зросла: від особистого споживання, використання у харчовій, переробній, 

кондитерській, лакофарбовій та інших галузях промисловості, виробництва 

комбікормів до використання у технічних цілях, зокрема перетворення у 

біопаливо, паливні гранули тощо. Отже, закономірно, що порівняно з 1990 р. 

обсяг виробництва олійних культур 2017 р. зріс майже у сім разів та становив 

19,6 млн. т.  

Структура виробництва олійних культур за категоріями 

товаровиробників різниться від структури виробництва зернових та 

зернобобових культур. На сільськогосподарські підприємства та фермерські 

господарства припадає від 82 до 88 % обсягу виробництва олійних культур, з 

яких 66-70 % виробляють сільськогосподарські підприємства та 15-18 % – 

фермерські господарства.  

Частка господарств населення у виробництві олійних культур незначна 

та має тенденцію до скорочення. У 2017 р. лише близько 12 % олійних 

культур виробляли господарства населення. Причиною цього є специфіка 

технологічного процесу виробництва цих культур, неможливість дотримання 

сівозмін для запобігання негативного впливу олійних культур на якісні 

показники ґрунтів. 

Кардинально інша ситуація склалась у тваринництві, яке, незважаючи на  

певну динаміку до зростання обсягів виробництва м’яса у забійній вазі в 

останні декілька років, перебуває у стані гострої перманентної кризи. 

Станом на 2017 р. не вдалося досягти обсягів виробництва м’яса у 

забійній вазі на рівні 1990 р. Всіма категоріями господарств у 2017 р. 

вироблено 2318,2 млн.тн , що майже удвічі менше за показник 1990 р.  

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Виробництво м’яса у забійній вазі 

Низька рентабельність, а часто і збитковість, виробництва м’яса 

значною мірою зумовили структуру виробників цієї продукції. На відміну від 

виробництва продукції рослинництва, суттєву частку у структурі 

виробництва м’яса у забійній вазі посідають господарства населення. Їх 

частка коливається від 63,2 %  2005 р. до 35,7 % 2017 р. Фермерські 

господарства практично не зацікавлені у виробництві м’яса, а їх  частка не 

перевищує 2,5 % у структурі виробництва м’яса у живій вазі. Разом з тим 

частка сільськогосподарських підприємств у виробництві м’яса у забійній 

вазі, яка становила 35,9 % у 2005 р. зросла у 2017 р. майже до 62 % . 

У розрізі галузей тваринництва найдинамічнішим за темпами росту є 

птахівництво. На сьогодні це найпривабливіша галузь, особливо для великих 

агропромислових підприємств. За останні десять років виробництво м’яса 

птиці зросло у понад 2,3 раза. Протягом 2014-2017 рр. переважну частку 

цього виду продукції виробляли сільськогосподарські підприємства – понад 

80 %, і за останнє десятиліття вона зросла з 63,5 у 2005 р. до понад 83 % у 

2017 році. 

Частка фермерських господарств незначна та ледь перевищує 2 % у 

структурі виробництва м’яса птиці. Натомість, частка господарств населення 
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у виробництві м’яса птиці зменшилася майже у 2,5 раза, з 35,6% у  2005 р. до 

біля 15 % у 2017 р. 

Одними із основних чинників, які вплинули на такий стан, є вихід на 

ринок цієї продукції великих агрохолдингів, що володіють значними 

фінансовими ресурсами, сучасними технічними і маркетинговими 

технологіями. Вихід на ринок великих товаровиробників із замкнутим 

циклом виробництва, які орієнтовані на власні маточне поголів’я, кормову 

базу, переробні потужності, створило жорстку конкуренцію та суттєво 

загострило питання виживання малих товаровиробників. Це є яскравим 

свідченням того, як новітня форма організації діяльності реалізовує свої 

переваги в умовах ринку. 

Кардинально протилежна ситуація з виробництвом яловичини та 

телятини. Низька прибутковість такого виду продукції зумовлює від’ємну 

динаміку обсягу її виробництва. У 2017 р. порівняно з 2005 р. обсяг 

виробництва м’яса яловичини та телятини зменшився на третину, а з 1990 р. 

– у понад п’ять разів. Частка сільськогосподарських підприємств у 

виробництві м’яса яловичини та телятини коливається в межах 25 %, а частка 

фермерських господарств становить менше ніж 3 %, хоча і спостерігається 

тенденція до її зростання. 

Основними виробниками м’яса яловичини та телятини  близько три 

чверті загального обсягу  є господарства населення. Виробництво тут 

виділяється невисокою продуктивністю, низькою технологічною складовою 

та якістю продукції. Такий стан можна пояснити не стільки їх економічною 

зацікавленістю у виробництві цієї продукції, а обставинами, коли  безробіття 

та наявність землі змушує селян вести особисте господарство, вирощувати 

худобу як джерело додаткових  грошових надходжень, необхідних для 

забезпечення життєдіяльності сільських домогосподарств (табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11 

Виробництво м’яса за окремими його видами у забійній вазі, тис. т 

Показник РОКИ 
2005  2010  2013 2014  2015  2016  2017  

Усі категорії господарств 561,8 427,7 421,1 412,7 384,0 375,6 363,5 
частка сільськогосподарських підприємств, % 26,4 23,1 22,6 21,7 22,3 23,7 23,5 
частка фермерських господарств, % 1,1 1,4 1,7 2,1 2,1 2,7 2,8 
частка господарств населення, % 72,5 75,5 75,8 76,2 75,6 73,6 73,7 

свинина 
Усі категорії господарств 493,7 631,2 698,3 742,6 759,7 747,6 753,9 
частка сільськогосподарських підприємств, % 21,8 38,2 44,6 48,2 50,2 50,3 50,6 
частка фермерських господарств, % 0,7 2,3 2,4 2,6 2,5 2,8 2,6 
частка господарств населення, % 77,5 59,5 52,3 49,2 47,3 46,9 46,8 

м’ясо птиці 
Усі категорії господарств 496,6 953,5 996,7 1164,7 1143,7 1166,8 1184,7 
частка сільськогосподарських підприємств, % 63,5 78,1 79,2 81,2 82,4 82,9 83,0 
частка фермерських господарств, % 0,9 2,8 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 
частка господарств населення, % 35,6 19,0 18,1 16,3 15,4 14,9 14,8 

 

Джерело: [320 ,321, 322, 323, 324] 
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Аналогічні тенеденції мають місце у свинарстві – галузі, для якої 

впродовж останніх десяти років характерний стабільний ріст виробництва. 

Динамічно зростає частка сільськогосподарських підприємств у структурі 

виробництва свинини. Упродовж 2006-2017 рр. частка зазначених 

товаровиробників м’яса свинини зросла з 21,8 до 50,6 %. 

Сільськогосподарські підприємства почали нарощувати виробництво м’яса 

свинини з 2010 р., чому сприяли впровадження сучасних технологій 

відгодівлі тварин і ринкова кон’юнктура, корегована системою державного 

регулювання, зокрема через механізм спеціального режиму справляння 

податку на додану вартість у тваринництві 

В індивідуальному секторі господарювання спостерігаються 

різнонаправлені тенденції. Так, нова форма господарювання  фермерські 

господарства,  посідають незначну частку у виробництві свинини, яка хоча і 

збільшується, проте не перевищує 3 %.  

Проте господарства населення, які є традиційною і найменш 

трансформованою формою господарювання,  хоч і займають значну частку у 

структурі виробництва свинини, але вона динамічно скорочується. У 2005 р. 

частка господарств населення у виробництві цього виду продукції становила 

77,5 %, а 2017 р. 46,8 %. 

Схожі процеси розвитку виробництва і його спеціалізації по інших 

видах сільскогосподарської продукції які в підсумку впливають на 

формування нової виробничої і галузевої структури, є процесами, що в 

сукупності визначають характеристики і параметри виробничих елементів 

нової архітектоніки аграрної сфери. 

Отже, як видно з проведеного нами аналізу організаційно-економічних 

пертворень, здійснених в аграрній сфері за період її трансформації, в основі 

цього процесу лежить здатність суб’єктів господарювання у нових 

організаційно-правових формах у адаптації їх виробничої функції до 

ринкових умов та ступінь інституціоналізації цих форм в умовах 

сформованого макросередовища. 
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2.2. Агропромислові об’єднання як інноваційний елемент 

архітектоніки аграрної сфери 

 

Необхідність зміни форм господарської діяльності, утворення нових 

ефективних господарських структур ринкового типу на початку 90-х років 

минулого століття була новим, надзвичайно складним та гостродискусійним 

питанням. Панувало розуміння того, що аграрна сфера держави потребує 

нової архітектоніки, яка була б адекватна до нових ринкових умов. Проте 

фахівців, здатних перевести економіку на ринкові рейки та здійснити 

масштабні організаційно-еконімічні перетворення в аграрній сфері, у країні 

практично не було. Більшість завдань науковці та практики вирішували 

спробами та помилками, що негативно позначилося на економіці загалом та 

на агропромисловому виробництві зокрема.  

Гострі дискусії щодо моделі побудови вітчизняного аграрного сектору  

часто обмежувались виробничими аспектами проблеми і обгрунтуванням  

вибору організаційно-правових форми господарювання, залишаючи поза 

увагою соціальні проблеми. Трактування аграрної сфери як цілісної 

суспільно-економічної системи у складі національного господарства було 

практично поза рамками дискусій. Процес організаційно-економічних 

перетворень, розпочавшись з відкидання попередніх організаційно-правових 

форм при відсутності глибокого розуміння суті нових форм та в умовах 

інерції інституціонального середовища створив фактично вільний 

неінституціоналізований простір для некерованості трансформаційного 

процесу. 

Як наслідок, організаційно-економічні перетворення відбувались у цей 

період як хаотичний перехід до нових організаційних форм, що призвело до 

розбалансування виробницих і структурних елементів економічної системи 

агропромислового виробництва та певної невизначеності, які повністю не 

подолано понині.  
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Впровадження інституту приватної власності і набуття прав власності 

на майно та прав користування землею створили ілюзорні умови для 

реалізації свободи вибору як ключової передумови ринкової системи. Однак  

поява на селі реальних власників майна і землі, перетворення  

сільськогосподарських підприємств у нові організаційні форми, зокрема у 

спілки селян-пайовиків або утворення фермерських господарств, не 

забезпечили очікуваних результатів, оскільки практично не було початкового 

капіталу в необхідному для ефективної діяльності розмірі. Кредитні ресурси 

перетворились у недоступний для суб’єктів господарювання і селян ресурс, а 

державна фінансова підтримка була мінімальною. В силу інституціональної 

інерції системи закономірним при цьому було те, що саме 

сільськогосподарські підприємства  трансформовані або новостворені, 

стали основним об’єктом уваги з боку держави, водночас інші форми 

господарювання вважались другорядними. 

 Абсолютно слушна в цьому контексті думка Я. Федоренко про те, що 

із проголошенням незалежності України, у період радикальних соціально-

економічних трансформацій агросфери, всі уряди України (незважаючи на 

проголошення державою правової гарантії підприємствам різних форм 

власності щодо створення для них однакових умов господарювання) завжди 

орієнтувалися на підтримку розвитку великого бізнесу в сільському 

господарстві. Продовольчу безпеку вони пов’язували із виробництвом 

сільськогосподарської продукції, що базувалася не на сімейних бізнес-

моделях (фермерських господарствах), як у майже всіх розвинутих країнах 

світу, а на приватних багатоземельних корпоративних структурах. На думку 

тодішнього керівництва, тільки великі підприємства, контролюючи тисячі 

гектарів землі, здатні були виробити необхідні обсяги продукції для того, 

щоб забезпечити високу продуктивність, залучити інвестиції та наростити 

експортний потенціал країни [347]. 

Швидке первинне накопичення капіталу та подальший динамічний 

розвиток компаній енергетичного сектору, промисловості, будівництва тощо 
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дало змогу їх власникам переорієнтувати капіталовкладення у аграрну сферу, 

де з в міру інституціональних змін і організаційно-економічних перетворень 

почав формуватися новий тип господарських структур, що мали форму 

об’єднань [338]. 

На думку українських економістів, як результат, а також через 

недостатньо дієвий регуляторний механізм, у сільському господарстві 

України посилюється концентрація капіталу, агротехнологій і 

сільськогосподарських угідь у так званих вертикально та горизонтально 

інтегрованих підприємствах холдингового типу (агрохолдингах) [201, 215, 

215]. 

Учений В. Г. Андрійчук, аналізуючи феномен створення агрохолдингів 

в Україні, зазначає, що загалом виникнення агрохолдингів у 

постсоціалістичних країнах пов’язане з недосконалістю і провалами у 

функціонуванні економіки, відсутністю необхідних інституційних і правових 

умов для ведення ефективного бізнесу, неадекватною політикою держави, 

зокрема відсутністю повноцінного ринку сільськогосподарської землі. Проте 

побутує думка, що частково це пов’язано з активною державною підтримкою 

такого курсу розвитку аграрного сектору, який домінував у радянський 

період, коли основними виробниками продовольства були колгоспи і 

радгоспи. Незважаючи на динамічність зміни політичних еліт після здобуття 

незалежності, уряди завжди орієнтувалися на підтримку розвитку великого 

бізнесу в сільському господарстві. Продовольчу безпеку в Україні 

пов’язують із сільськогосподарським виробництвом, що базується не на 

сімейних бізнес-моделях, як у розвинених країнах світу, а на приватних 

багатоземельних корпоративних структурах [16].  

Підтримуючи таку позицію науковця, одночасно ввважаємо за 

необхідне звернути увагу, що такий підхід був закономірним, оскільки 

відображав інституціональну інерційність всієї господарської системи, яка 

проявилась у спадковості в методах і механізмах управління економікою. 
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Погоджуємось із групою науковців [306], що термін агрохолдинг є 

інтегрованим поняттям, яке склалося історично у вітчизняній 

агроекономічній літературі, а не науково-формалізованим. Дослідники, 

вивчаючи історичні етапи формування агрохолдингових компаній в Україні, 

зазначають, що формування холдингових компаній розпочалося з 1994 р., 

коли Указом Президента України № 224/94 було затверджено положення 

“Про холдингові компанії, що створюються у процесі корпоратизації та 

приватизації” [297], яке потім було легітимізоване у нормах Господарського 

[64] та Цивільного [352]  Кодексів, Законів України “Про господарські 

товариства» [283], «Про холдингові компанії в Україні” [296] та ін.  

Отже, чинне законодавство України трактує поняття “холдинг” 

(“холдингова компанія”) так. У частині 5 ст. 126 Господарського кодексу 

України зазначено, що холдингова компанія представляє собою публічне 

акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається 

холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше 

корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній 

власності) [63]. 

У ст. 1 Закону “Про холдингові компанії в Україні” дещо розширено це 

трактування, яке інтерпретується наступним чином: “холдингова компанія – 

це акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається 

холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше 

корпоративних підприємств. Холдинговим корпоративним пакетом акцій 

(часток, паїв) уважається пакет акцій (часток, паїв) корпоративного 

підприємства, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка 

забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність 

корпоративного підприємства, холдингової компанії” [296]. 

Необхідно зазначити, що дефініція “холдинг” походить від 

англійського “holding” (володіння або держання). У класичному розумінні 

науковці визначають холдинги як компанії, які створені на основі пайової 
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участі, що дає їм право через володіння акціями інших підприємств, 

управляти або виступати власниками цих підприємств [239]. 

Американський учений Г. Гутманн холдингову компанію визначає як 

“корпорацію, яка володіє пакетом, що дає право голосу акцій іншої 

корпорації, достатнім для того, щоб мати над нею діловий контроль” [4]. 

Науковець Т. Келлер холдинг трактує так: “Під холдингом або 

холдинговим підприємством слід розуміти підприємство, головною областю 

діяльності якого є розрахована на тривалий термін пайова участь в одному 

або кількох самостійних у правовому відношенні інших підприємствах” [119, 

с. 19]. 

Учений С. Акманов характеризує агрохолдинг як своєрідне соціально-

економічне об’єднання сільськогосподарських товаровиробників для 

ефективнішого ведення агробізнесу, які зберігають юридичну самостійність і 

перебувають у певній субординаційній економічній залежності від правових 

рішень, які приймає головна компанія з урахуванням корпоративних 

комерційних інтересів учасників агрохолдингу [13, с. 18, 19]. 

При цьому вітчизняні науковці, аналізуючи особливості 

функціонування вітчизняних агрохолдингів, вказують на певну специфіку, 

неповну відповідність теоретичного визначення дефініції “холдинг” 

реальному стану речей.  

На думку М. Кропивка та ін., формально холдингові підприємства в 

АПК повинні були мати вигляд акціонерних товариств на основі відповідних 

корпоративних підприємств. Однак на сьогодні більшість підприємств, що 

підпадають під характеристики агрохолдингів, мають форму приватних 

підприємств, ТзОВ та ін. [306]. 

В. Андрійчук зазначає, що агрохолдингами часто називають фактично 

цілісні підприємства, які юридично не відповідають назві “холдинг” [15, 

с. 31]. Більше того, характерною особливістю вітчизняних агрохолдингів є 

наявність, як і належиться, так званої материнської компанії, яка водночас є 

центром фінансово-інвестиційної діяльності, але яка розташована за межами 
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України в економічних зонах меншого інформаційного контролю за своєю 

діяльністю та податків.. Надалі агрохолдинг охоплює дочірні підприємства та 

відокремлені структурні підрозділи, де і здійснюється виробництво [306]. 

Вітчизняні агропромислові компанії як суб’єкти господарювання 

формувалися на протязі певного періоду, в декілька етапів (табл. 2.12). 

Процес їх формування відбувався  під впливом чинників, які  забезпечували 

передумови та створювали зовнішнє середовище. До їх числа, на наш погляд,  

належить віднести такі чинники: 

- стан і результати організаційно-економічних перетворення суб’єктів 

господарювання, що існували в попередній економічній системі; 

- інституціональні умови і  їх поступове насичення нормативно-

правовими документами, що регламентують якість макро і мікросередовищ,  

процедури  утворення і механізми функціонування суб’єктів господарювання 

окремих організаційно-правових форм;  

- зміни в соціальній свідомості громадян, залучених до процесів 

організаційно-економічних перетворень; 

- стан наукового обгрунтування  суті трансформаційних процесів і 

здатність їх сприйняття органами державного управління; 

- взаємна узгодженість темпів організаційно-економічних 

перетворень і інституціональних змін, які задають динаміку 

трансформаційних процесів і забезпечують передумови для змін основних 

базових елементів, що утворюють загальну архітектоніку аграрної сфери. 

  Взаємодія всіх цих чинників створила специфічне інституціонально- 

організаційне середовище,  в якому причинно-наслідкові звязки і механізми 

здійснювали  вплив на процеси утворення нових форм господарювання, що 

дозволяє їх класифікувати як окремі етапи в створенні агропромислових 

об’єднань як організаційно-правових форм. Найдинамічніше агрохолдинги 

почали розвиватися з 2000 р., а 2005 р. відбувся вихід окремих агрохолдингів 

на світовий фінансовий ринок, розміщення ІРО.  
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Таблиця 2.12 

Етапи формування агрохолдингів в Україні* 

Період Характеристика 
етапу Ознака етапу Особливості реалізації 

1991-
1999 р. 

Корпоратизація 
державних підприємств 

Прийняття нормативно-правових актів: 
Закони України “Про підприємництво в 
Україні” (1991 р.); “Про підприємства в 
Україні” (1991 р.); “Про приватизацію 
державного майна” (1992 р.); Указ Президента 
України “Про холдингові компанії, що 
створюються в процесі корпоратизації та 
приватизації” (1994 р.); 

Роздержавлення та приватизація великих 
державних підприємств, створення на їх базі 
акціонерних, зокрема холдингових, компаній 
промислового характеру виробництва 

2000-
2006 р. 

Утворення агрохолдингів, 
формування ними банку 

землі сільськогоспо-
дарського призначення  

Прийняття нормативно-правових актів: 
Указ Президента України “Про невідкладні 
заходи щодо прискореного реформування 
аграрного сектору економіки” (1999 р.); Закон 
України “Про угоди щодо відчуження 
земельної частки (паю)” (2001 р.); Земельний 
кодекс України (2001 р.); Внесення змін у ЗКУ 
щодо купівлі-продажу землі (2006 р.); 
господарський коекс України (2003 р.); Указ 
Президента України “Про деякі питання 
організаційно-правового забезпечення прав 
власників земельних ділянок” (2006 р.) 

Прискорення процесу формування аграрних 
підприємств ринкового типу, створення агро-
холдингів, накопичення ними земель 
сільськогосподарського призначення, мораторій на 
купівлю-продаж земель с.-г. призначення, хаотична 
діяльність агрохолдингів, швидка їх поява та 
зникненя (зміна власників) 

2006-
2010 р. 

Розвиток та укрупнення 
агрохолдингів 

Прийняття нормативно-правових актів: 
Закон України “Про холдингові компанії в 
Україні” (2006 р.) 

Створення нових агрохолдингів за схемою: переробка-
збут-виробництво, утворення агрокомпаній 
промисловими гігантами, укрупнення агрохолдингів, 
розширення виробництва, нарощування потужностей, 
оптимізація спеціалізації 

2010 р. – 
поданий 
час  

капіталізація та 
укрупнення агрохолдингів 

 

Вдосконалення законодавства, що регулює 
діяльність холдингових компаній в Україні 

виокремлення агрохолингів-лідерів, розміщення 
акцій, єврооблігацій на фондових біржах, 
поглинання конкурентів, розширення банку землі, 
вихід на глобальні ринки 

 
Джерело: згруповано автором на базі [347, 16] 
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Щодо поділу холдингів за метою їх створення, необхідно зауважити, 
що агрохолдинги можуть бути як змішаними, так і чистими. Чистий 
(фінансовий) холдинг створюють для фінансового контролю й управління 
щодо дочірніх підприємств, змішаний (виробничий) холдинг створюється, 
коли всі дочірні підприємства здійснюють виробничу діяльність, яку 
контролює холдингова компанія, що створювалася саме для господарського 
контролю над ними [203, с. 61]. 

На сьогодні агрохолдинги, як вертикально інтегровані компанії, 
достатньо незалежні, оскільки сформували замкнутий ланцюг власної 
господарської діяльності. Більшість агрохолдингів орієнтована в межах 
продуктового ланцюга не просто на виробництво сільськогосподарської 
продукції, а на її переробку на власних потужностях для перетворення 
сировини у продукцію з доданою вартістю та згодом для продажу на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. Ю. Нестерчук до складових такого 
формування відносить безпосередньо сільськогосподарські, переробні 
підприємства та організації гуртово-роздрібної торгівлі. Автор справедливо 
зазначає, що за таких умов агропромислові холдинги набувають вигляду 
“економіки у економіці” [226]. 

Провівши детальний аналіз їх структури, виробничих процесів та 
господарсько-фінансових взаємозв’язків, ми дійшли висновку, що сучасні 
інтегровані формування вийшли далеко за межі звичайних організацій, а їхній 
вплив на розвиток національної економіки країни не є локальним, оскільки досить 
часто саме вони встановлюють “правила гри”, виступаючи як організаційні 
іновації і своєрідні техніко-технологічні драйвери розвитку економіки . 

Учені Ю. Лупенко та М. Кропивко виокремлюють такі особливості 
агрохолдингових формувань: поглиблена спеціалізація діяльності складових 
організаційної структури, за якої материнська компанія спеціалізується на 
веденні фінансово-інвестиційної діяльності (зазвичай перебуває за 
кордоном), головне (і) підприємство (а) – трейдер(и) у країні (ах) ведення 
діяльності, спеціалізується на маркетингово-торговельній діяльності, дочірні 
підприємства або філії – на переробці та зберіганні сільськогосподарської 
продукції, основу ж агрохолдингів становлять поглинуті або підконтрольні 
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сільськогосподарські підприємства; а також здійснення 
сільськогосподарського виробництва на розосереджених сільських 
територіях й орендованих землях [204, с. 6]. 

Дослідник Т. Мірзоєва до характерних ознак агрохолдингу відносить їх 
орієнтацію на експорт, інтеграцію виробництва з переробкою, а також 
збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства за 
рахунок ефекту масштабу, оскільки, на відміну від дрібних і середніх 
підприємств вони  мають потужну матеріально-технічну базу [218]. 

Доцільно зазначити, що серед науковців точиться дискусія щодо 
негативного впливу ефекту масштабу на діяльність вітчизняних 
агрохолдингів. Адже нарощування земельного банку, збільшення 
виробничих потужностей може мати і негативні наслідки, які ведуть до 
погіршення керованості підприємством, формування неефективної структури 
та інфраструктури, ускладнення логістики, збільшення витрат на управління 
тощо. Цей аспект діяльності агрохолдингів є доволі дискусійним і 
проаналізований нами  окремо. 

Особливостями діяльності аграрних холдингових формувань, як вважає 
М. Кропивко та ін. [306], є трансрегіональний характер діяльності, 
формування замкнутих продуктових ланцюгів просування продукції і 
продовольства на агропродовольчому ринку з використанням 
внутрішньокорпоративного трансфертного ціноутворення, розширення сфер 
зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

За різними підрахунками, зазначені формування сьогодні контролюють 
близько 8,7 млн га, тобто 23,5% угідь країни, зокрема 41,3 % угідь, які 
обробляють сільськогосподарські підприємства. ( 216). 

Окремі показники дають змогу побачити тенденції розвитку сучасного 
агропромислового виробництва країни, але масштаби діяльності деяких 
вітчизняних агрохолдингів суттєво перевищують середні значення та 
підтверджують тезу Ю. Нестерчук про агрохолдинги як «економіку в економіці» 
(табл. 2.13).  
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Таблиця 2.13 

Характеристика діяльності окремих агрохолдингів в Україні, 2016 р.  

Назва Напрями діяльності Географія 
діяльності 

Земельний 
банк, тис. га 

UkrLandFarming 

Рослинництво; насінництво; молочне і м’ясне тваринництво; 
промислове виробництво яєць і яєчних продуктів; виробництво 
цукру; переробка, зберігання та торгівля зерновими і технічними 
культурами; дистрибуція агротехніки, запчастин, засобів захисту 
рослин, мінеральних та спеціальних добрив, насіння 

22 області 
України 605 

Агропросперис 
(NCH) 

рослинництво (зернові та олійні культури); окремі підприємства – 
тваринництво 

15 областей 
України 430 

Кернел 
рослинництво (зернові та олійні культури); виробництво та 
дистрибуція соняшникової олії та шроту; послуги елеваторів та 
портових терміналів 

11 областей 
України 385 

Миронівський 
хлібопродукт 

(МХП) 

птахівництво (повний цикл виробництва, переробки та реалізації 
продукції); рослинництво та виробництво кормів; м’ясопереробка 

9 областей 
України 370 

Астарта-Київ 
рослинництво (вирощування буряку, зернових і олійних культур, 
виробництво високоякісного цукру та супутньої продукції), молочне 
і м’ясне тваринництво; переробка сої 

6 областей 
України 250 

Українські аграрні 
інвестиції (UAI) рослинництво (зернові та олійні культури); послуги елеваторів 16 областей 

України 220 

Агрохолдинг 
“Мрія” рослинництво; тваринництва; насінництво; послуги елеваторів 6 областей 

України 185 
Джерела: [256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265] 
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Окремі агрохолдинги для залучення додаткового капіталу задля 

розширення власного бізнесу розмістили цінні папери на світових 

фінансових майданчиках.  

UkrLandFarming 2010 р. здійснила IPO компанії Avangardco IPL у 

формі глобальних депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі, 

МХП розмістила єврооблігації на цій біржі 2006 р., а у грудні 2010 р. 

компанія провела SPO (вторинне розміщення акцій). У 2006 р. проведено ІРО 

компанії ASTARTA Holding N. V. та розпочато її лістинг на Варшавській 

фондовій біржі, а компанія Кернел здійснила первинне розміщення акцій на 

Варшавській фондовій біржі 2007 р. 

Як бачимо, чотири з-поміж семи агрохолдингів, які стабільно входять 

до топ-сімки агрохолдингів за розміром земельного банку, присутні на 

світових біржових майданчиках. Утім, на жаль, це не принесло їм винятково 

позитивних зрушень. Про це свідчать дані, опубліковані головним 

фінансовим аналітиком, “РА” Експерт-Рейтинг”, к.е.н. В. Шапрановим, який 

проаналізував капіталізацію компаній на момент IPO і на початок 2016 р. За 

даними експерта, приріст капіталізації продемонстрували агрохолдинги 

“Астарта” (+ 20,49 %) і “Кернел” (+ 48,60 %). Більшість же агрохолдингів 

показала істотне зниження капіталізації за досліджений період. Зокрема 

капіталізація “Укрпродукту” знизилася на 94,24 %; “Миронівського 

хлібопродукту” – на 25,39 %; агрохолдингу “Авангард” – на 97,96 %; 

“Агротону” – на 97,26 %; “Мілкіленд” – на 96,76 %; “Агроліги” – на 45,32 %; 

KSG Agro – на 97,13 %; “Індустріальної Молочної Компанії” – на 60,55 %; 

“Овостар Юніон” – на 30,39 % [100]. 

Окрім того, дані додатка А 1 вказують на те, що діяльність окремих 

компаній збиткова. Так, 2014 р. МХП задекларував 412 млн дол. чистого 

збитку, а 2015 р. – 126 млн дол. “Астарта-Київ” 2014 р. закінчила свою 

діяльність з чистим збитком у сумі 90 млн дол., а чистий збиток “Avangardco 

IPL” 2014 р. становив 27 млн дол., 2015 р. – 158 млн дол., а 2016 р. – 57 млн 

дол. 
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Поява та динамічний розвиток агрохолдингів – це процес, який, в 

історичній ретроспективі, не притаманний нашій країні, яку ототожнюють із 

розвитком кооперативного руху. З огляду на це, на думку П. Кулинич, 

держава ще не сформувала власної позиції щодо доцільності та перспектив 

функціонування агрохолдингів у сільськогосподарському виробництві. 

Створення агрохолдингів продиктоване винятково об’єктивними 

економічними факторами та не є наслідком цілеспрямованої законодавчої 

діяльності держави у сфері сільськогосподарського землекористування [189, 

с. 379]. Такий висновок, на наш погляд, є лише частково справедливим,  

оскільки зародження агрохолдингів слід вважати дійсно об’єктивним  

наслідком організаційно-екнономічних перетворень, які мали місце в період 

інституціонально невпорядкованого середовища, проте згодом держава 

долучилась до процесу їх розвитку через створення механізмів регулювання 

та часткового сприяння. 

У сучасних умовах місією агропродовольчого виробництва має бути не 

тільки забезпечення продовольчої безпеки держави, а й створення належного 

економічного підґрунтя для підвищення добробуту сільських жителів і 

розвитку сільських територій. Дієвим шляхом до досягнення такого стану 

аграрного сектора є концентрація і спеціалізація агропромислового 

виробництва з використанням механізмів інтеграції, кооперації, кластерних 

форм регіонального співробітництва (в основу яких покладено відносини 

спільної діяльності) та корпоратизації (в основі якої є відносини власності).  

На практиці спостерігаємо недостатній рівень розвитку кооперативного 

руху та переважаючий розвиток трансрегіональних високо інтегрованих і 

корпоративних формувань [204, с. 5]. 

Процеси кооперації та корпоратизації мають як спільні риси, так і 

очевидні відмінності. Як у першому, так і в другому випадках, організаційно-

економічні перетворення форм діяльності здійснюються  для максимізації 

фінансових результатів діяльності, оптимізації виробничо-господарських 

процесів, логістичної та управлінської діяльності, виробництва продукції з 
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високим вмістом доданої вартості, формування належної виробничої та 

збутової інфраструктури, що створює специфічне внутрішнє середовище 

тощо. 

Відмінностями при цьому у вітчизняній практиці є послідовність 

здійснення об’єднавчих процесів. Кооперативні об’єднання формують 

товаровиробники та зацікавлені сторони для налагодження переробки та 

збуту продукції, надання виробничих, консалтингових та інших послуг, що 

полегшує комінікацію з зовнішнім середовищем. 

Формування вітчизняних агропромислових об’єднань відбувалося 

інвестуванням накопиченого капіталу в галузі зі швидким його оборотом – 

переробна промисловість та комерція, а згодом – залучення у господарську 

діяльність необхідних виробничих підрозділів (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Особливості створення вітчизняних корпоративних (агрохолдинги) 

та кооперативних об’єднань 

Історики й економісти-аграрники вважають таку схему розвитку 

організаційно-економічних перетворень в історії України невдалою, оскільки 

економічний раціоналізм не може бути застосований для хліборобства так 
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само, як для промисловості, що й провокує дисбаланс у розвитку економіки, 

з чим важно не погодитись [347]. 

Т. Ожелевська відзначає, що подальший розвиток сільського 

господарства через розширення й процвітання агрохолдингів призведе до 

повного знищення сільської території в соціальному, економічному та 

екологічному аспектах. Альтернативним шляхом розвитку сільського 

господарства є об’єднання сільгоспвиробників у потужні обслуговувальні 

кооперативи, які могли б скласти гідну конкуренцію агрохолдингам і 

зупинити стрімке зубожіння сільських територій [233]. Ми не підтримуємо 

такої позиції науковця, оскільки кооперативи мають іншу мету своєї 

діяльності і як організаційна форма не можуть конкурувати з агрохолдингами 

за своїм організаційним потенціалом. 

Як влучно зазначив В. Г. Андрійчук, чимало компаній і бізнесменів, котрі 

вливали свій капітал в агробізнес, швидко “покидали” його через 

нефундаментальність мотиву (одержання активів аграрних підприємств для 

погашення боргів, сподівання дешево купити й дорожче продати, очікування 

швидкого прибутку будь-якою ціною тощо). Тому процес капіталізації 

сільського господарства за напрямом вливання капіталу з інших сфер економіки 

на початковій стадії – орієнтовно 2000-2005 роки – відбувався здебільшого 

хаотично, не цілеспрямовано, перепродажем активів одними бізнес-групами 

іншим. Проте наприкінці вказаного періоду концентрацію агробізнесу стали 

здійснювати на певних достатньо рельєфно окреслених засадах [16, с. 7]. 

Вітчизняні науковці наголошують на значних ризиках діяльності 

агрохолдингів з економічними, соціальними, екологічними наслідками. 

До негативних аспектів діяльності агрохолдингів практично всіма 

дослідниками відзначаються зростання соціальної напруги на селі, 

вимивання коштів із сільських територій за рахунок розвитку монополізації, 

перерозподілу власності та зниження життєвого простору для діяльності 

інших організаційно-правових форм господарювання на землі, загострення 

соціальних проблем на селі через звільнення працівників і зростання 

кількості безробіття, недонадходження податкових платежів у місцеві 
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бюджети, поглиблення дисбалансу галузевої структури і нераціонального 

використання землі, недостатньої участі у розвитку сільських громад і 

територій, слабкого суспільного контролю за їхньою діяльністю. Отже, 

найбільші претензії до агрохолдингів полягають у недостатніх соціальних 

функціях стосовно місцевих громад [222, с. 30]. 

Науковець А. Данкевич окреслює ще більше коло деструктивних 

наслідків функціонування агрохолдингів в Україні: не підтримують розвитку 

інфраструктури села, рівень зайнятості сільського населення значно 

зменшився; ціна на землю та продовольство зросте, оскільки великі 

землевласники зазвичай поводяться як монополісти; спостерігається 

неефективність чинної системи витрачання державних коштів на підтримку 

сільськогосподарської галузі; зниження родючості, екологізація, майнові 

права селян, монокультурність, просування ГМО; витік (відплив) капіталу за 

кордон, тінізація прибутку агрохолдингів [74]. Агрохолдинги 

концентруються на виробництві зернових та технічних культур, прибуток від 

реалізації яких на світовому ринку становить 70 %, що негативно 

позначається на екологічній ситуації на селі. 

Дослідники О. І. та І. І. Топішки зазначають, що “процеси, які сьогодні 

відбуваються в українському аграрному секторі, разюче подібні до процесів 

у часи столипінської аграрної реформи століття тому. Тоді Україна була 

житницею Європи, експортувала велику кількість збіжжя. Житницею, але за 

зубожілого і голодного та напівголодного власного населення, і, звичайно ж, 

з надприбутками великих землевласників. Різниця лише в тому, що тоді 

головними експортними товарами були зернові, а сьогодні це місце 

посідають технічні культури, насамперед соняшник і ріпак, призначені для 

виробництва біопалива на території західних країн” [343]. 

Схожої думки дотримується С. І. Дем’яненко, зазначаючи, що 

найменші за розмірами використовуваних сільськогосподарських угідь 

особисті селянські та фермерські господарства завдають меншої шкоди 

ґрунтам, аніж сільськогосподарські підприємства з великими площами 

оброблюваних угідь. Натомість агрохолдинги, які нині є основними 
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вітчизняними експортерами сільськогосподарської продукції та продуктів 

харчування на міжнародні ринки, завдають відчутної шкоди вітчизняному 

землеробству, імпортуючи генетично модифіковані рослини та ведучи 

монокультурне виробництво, що призводить до деградації 

сільськогосподарських угідь [77, с. 56]. 

Орієнтація на монокультурне виробництво призвела до суттєвого 

скорочення посівних площ під кормові культури, що негативно 

відобразилося на тваринництві та загрожує екології. Адже “екологічно 

збалансованими вважаються аграрні землекористування, в яких частка 

сіножатей, пасовищ і лісових насаджень становить від 30 до 50 %. Середня 

частка природних кормових угідь у структурі сільськогосподарських угідь по 

країнах ЄС становить 39,3 %. Зокрема у Франції – 36,6 %, Німеччині – 

30,4 %, Великій Британії – 63,1 %. В Україні частка природних кормових 

угідь у структурі сільгоспугідь, за даними Державного агентства із земельних 

ресурсів, становить близько 19 %” [309]. 

Аналізуючи негативні аспекти корпоратизації в аграрному секторі, 

В. М. Єрмоленко наголошує, що (а) набуваючи акції під час створення 

акціонерного товариства і передаючи останньому кошти чи майновий пай, 

акціонер за неефективної діяльності товариства може фактично позбутися 

своєї і так безпосередньо незначної власності; (б) маючи тільки право вимоги 

на частку в ліквідаційній масі акціонерного товариства, акціонер ризикує 

втратити своє майно в разі припинення товариства; (в) унаслідок ліквідації 

товариства всі ліквідні активи, які дійсно мають певну цінність, дістаються 

попереднім чергам кредиторів; (г) в акціонерному товаристві існує модель 

власності з відокремленим управлінням майном, у результаті чого акціонери 

майже не мають ефективної влади над підприємством, яку сконцентровано в 

руках групи [97, c. 127-128]. Цей висновок, на наш погляд, є дискусійним, 

оскільки, як правило, на практиці акціонерами агрохолдингів є переважно не 

селяни, а невеликі групи підприємців-бізнесменів, що вже володіють 

капіталами і мають навики діяльності в таких організаційних структурах. 
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Учені О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель, аналізуючи стан 

вітчизняного аграрного сектору, стверджують, що у різних адміністративних 

регіонах простежуються схожі тенденції, які можуть бути зведені до таких: 

— земля сільськогосподарського призначення концентрується в 

обробітку вертикально-інтегрованих потужних підприємств нового типу; 

— соціальні функції великих сільськогосподарських підприємств 

холдингового типу вкрай малорозвинені, передусім стосовно сільських 

громад, водночас агроформування холдингового типу отримують значні 

суми фінансової допомоги з боку держави на розвиток власної діяльності; 

— загострення проблем безробіття та бідності на селі [222]. 

Найпоширенішим показником ефективності в аграрному бізнесі є 

аналітичний показник EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization) – прибуток до вирахування витрат з виплати 

відсотків, податків і нарахованої амортизації [2]. 

Агрохолдинги є виробниками великих обсягів аграрної продукції, 

левова частка яких надходить на експорт. Як зазначають аграрні експерти, у 

трійці товарів-лідерів експортних продажів залишаються зернові культури 

(37 % загального обсягу), соняшникова олія (27,3 %) та насіння олійних 

культур (10,7 %). Головні торговельні партнери України в аграрній галузі – 

країни Азії, Африки та ЄС (91 %); на країни СНГ припадає лише трохи 

більше за 6 %, на США – 0,3 %. Найбільше продукції Україна поставила в 

Індію (частка експорту – 14,9 %), Єгипет (9,9 %), Іспанія (6,5 %), Іран (5 %), 

Італія та Туреччина (по 4,9 %) [94]. 

Аналітичні дані за 2013-2017 рр., дають підстави для висновків про те, 

що має місце стабілізація експортного потенціалу вітчизняного 

агропромислового комплексу при незначному  зростанні окремих груп 

товарів і сировини. Після фактичної втрати ринку Російської Федерації 

внаслідок відповідних обмежень товаровиробники та трейдери зуміли 

переорієнтуватися на ринки азійських країн, США, Канади та на відкритий, 

хоча і з фіксованими обмеженнями, ринок Європейського Союзу (табл. 2.14). 
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Таблиця 2.14 

Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції* 

Показник 

РОКИ 
2013 2014  2015  2016  2017  

млн 
дол. % млн 

дол. % млн 
дол. % млн 

дол. % млн 
дол. % 

Всього, (коди 01-24),  
з них: 17038,8 100 16669,0 100 14563,1 100 15281,8 100 17756,8 100 

живi тварини; продукти тваринного 
походження (коди 1-5) 1084,1 6,4 1014,5 6,1 823,4 5,7 775,0 5,1 1108,8 6,2 

продукти рослинного походження (коди 6-
14) 8875,9 52,1 8736,1 52,4 7971,5 54,7 8093,7 53,0 9215,7 51,9 

жири та олії тваринного або рослинного 
походження (код 15) 3507,0 20,6 3822,0 22,9 3299,8 22,7 3963,0 25,9 4605,7 25,9 

готові харчові продукти (коди 16-24) 3571,7 21,0 3096,3 18,6 2468,4 16,9 2450,1 16,0 2826,7 16,0 
 

Джерело: розраховано автором на основі [320, 321, 322, 323, 324] 
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Експортерами аграрної продукції в Україні є великі агропромислові 

об’єднання а також агротрейдери разом із державними експортно-

імпортними компаніями. До найбільших товаровиробників-експортерів 

можемо віднести компанії Кернел, Нібулон, Миронівський Хлібопродукт, 

Bunge Україна, представників найбільших у світі зернотрейдерів, наприклад, 

Cargill Україна, а також потужні державні корпорації, зокрема ПАТ 

“Державна продовольчо-зернова корпорація України”. 

Оцінка експортних можливостей вітчизняних учасників аграрного 

ринку ускладнюється обмеженим обсягом інформації, передусім через її 

комерційну таємницю. Але аналіз відкритих джерел інформації, експертних 

оцінок дає змогу окреслити загальні тенденції вітчизняних товаровиробників 

та посередників на зовнішніх ринках сільськогосподарської та продовольчої 

продукції. 

Наприклад, у 2016 р. 30 % експорту припадало на п’ять вітчизняних 

компаній. Сукупний дохід цих компаній від експорту аграрної продукції 

становив 4565,3 млн дол., з яких 1952,2 млн дол., тобто 13 % у загальній 

структурі аграрного експорту припадає на компанію Кернел . 

Загалом 25 вітчизняних експортерів покрили 2016 р. 51,6 % 

зовнішнього ринку сільськогосподарської та продовольчої продукції та 

отримали грошовий дохід на суму 7892,4 млн дол. Аналогічні тенденції мали 

місце  і в попередньому 2015 р. та зберігаються у 2017р. 

Позитивним є те, що загальний зовнішньоторговельний оборот 

сільськогосподарської продукції 2017 р. зріс порівняно з 2016 р. на 27,4 %, 

сягнувши 5,76 млрд дол. США. При цьому не можемо не погодитись із 

твердженням про те, що, незважаючи на позитивне сальдо (частка агарного 

імпорту – трохи більше за 1 млрд дол.), головною статтею українського 

агарного експорту, як і раніше, залишається сировина [94, 354]. 

Вважаємо, що вітчизняні агропромислові компанії з достатнім 

фінансовим ресурсом та корпоративною філософією, яка не передбачає 

статус компанії як “сировинного придатку”, повинні зосередитися не лише на 
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розширенні власної експортоорієнтованої інфраструктури (розбудові 

морських терміналів, елеваторних потужностей тощо), а й на переорієнтації 

власної діяльності на виробництво якісної продукції з високою доданою 

вартістю, яка відповідає стандартам зовнішніх її споживачів. 

Динамічний розвиток, відкриття ринків найбільших споживачів 

аграрної продукції, високі конкуренті можливості створили передумови для 

зацікавленості зарубіжних інвесторів у придбанні цінних паперів вітчизняних 

агрохолдингів.  

В 2015 р. на світових фондових майданчиках були представлені 15 

українських агрокомпаній. Згодом публічний статус втратили “Мрія” і 

“Сінтал”, ще двоє – “Агроліга” і Planet – торгуються на альтернативному 

майданчику Варшавської фондової біржі New Connect [100]. Публічними на 

сьогодні залишаються понад 20 вітчизняних агрокомпаній. Капіталізація 

вітчизняних агрохолдингів, які були представлені на світових фондових 

майданчиках, становила близько 10 млрд дол. (табл. 2.15). Тому  їх ринкова 

вартість є залежною від стану глобальних ринків та кризу у світовій 

економіці. 

Таблиця 2.15 

Капіталізація українських публічних агрохолдингів 

Період Капіталізація, млрд дол. 
2008 р. 10 
вересень 2011 р. 7,02 
початок квітня 2012 р. 6,3 
початок 2014 р. 7 
початок 2015 р. 2,6 
30.12.2016 р. 2,8 
31.01.2017 р. 3,28 
18.04.2017 р. 3,3 

 

Фінансова криза 2008 р. негативно позначилася на світовій економіці 

загалом, що, відповідно, вплинуло і на вартість українських агропідприємств 

на фондових біржах. До початку 2014 р. капіталізація цих агрокомпаній 

знизилась до 7 млрд дол. Початок військових дій, нестабільна економічна 
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ситуація відлякали потенційних інвесторів від українських компаній, що 

призвело до зменшення їх капіталізації протягом 2014 р. у понад 2,5 раза. На 

початок 2015 р. капіталізація вітчизняних публічних агрокомпаній знизилась 

до 2,6 млрд дол. 

У 2016 р. на світових фондових майданчиках інтерес до вітчизняних 

агрокомпаній відновився: усередині 2017 р. їх капіталізація становила 

3,4 млрд дол Як зазначають експерти, з листопада 2015 р. першість за 

розміром капіталізації утримує агрохолдинг “Кернел” (табл. 2.16). Після 

розміщення єврооблігацій на 500 млн дол. найбільший виробник і експортер 

соняшникової олії у країні майже досяг рівня капіталізації 2013 р. [100]  

Таблиця 2.16 

Особливості реєстрації окремих вітчизняних агрокомпаній 

Назва компанії Країна реєстрації компанії 
Кернел Люксембург 
Укрпродукт Велика Британія, о. Джерсі 
Астарта  Нідерланди 
Ландком  Велика Британія, о. Мен 
Миронівський хлібопродукт  Люксембург 
Авангард  Кіпр 
Агротон  Кіпр 
Мілкіленд Нідерланди 
Агроліга Кіпр 
Укрлендфармінг Кіпр 

 

Проведений вище аналіз і оцінка економічних результатів діяльності 

високоінтегрованих агропромислових обєднань спонукає нас  до пошуку 

джерел їх ефективності, які властиві їм як  організаційно-правовій формі. 

Такі дослідження теорії і практики організації агропромислового 

виробництва, організаційно-економічних перетворень суб’єктів 

господарювання,  наслідком яких стало  формування сучасної архітектоніки 

аграрної сфери, є важливою науковою проблемою. 

 На наш погляд, ефективність функціонування агропромислових 

об’єднань в порівнянні з іншими організаційно-правовими формами 
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суб’єктів господарювання є специфічним проявом ефекту масштабу, що 

обумовлений станом інституціонального середовища, в якому вони діють. На 

цей аспект прояву ефективності  одними з перших звернули увагу вчені-

аграрники Кропивко М. Ф., Россоха В. В. Ковальова О. В. [112, с.7-38]. 

Однак, досліджуючи ефекти масштабу та інтеграційні процеси в 

агропромисловому виробництві, основний наголос ними було зроблено на 

взаємозв’язку між конкурентоспроможностю і розмірами форм 

господарювання (дрібні, середні, великі).  

Проведені нами дослідження, зокрема, обгрунтування факту, що форма 

економічної діяльності діє як  економічна категорія,  дають підстави 

висловити гіпотезу про наявність взаємозв’язку між організаційною формою 

і ефектом масштабу її практичної реалізації як одним із критеріїв її 

ефективності.  Це вказує на те, що в умовах  сучасної організації економіки 

ефект масштабу може мати дещо інше походження, джерелом якого є 

організаційна структурованість аграрної сфери і механізми взаємодії 

суб’єктів господарювання в процесі  виробничо-фінансової діяльності, 

обумовлені якістю і станом інституційного середовища.  

Як стверджують Р. Коуз, О. Вільямсон, Д. Норт, а також вітчизняні 

економісти С. І. Архієреєв, В. В. Дементьєв, Г. Г. Кірейцев, Р. Ф. Пустовійт, 

Г. В. Козаченко, та інші, які досліджують інститути  і інституціональний 

аспект функціонування економічних систем в суспільстві, платою за 

функціонування економічного механізму є транзакційні затрати, тобто 

витрати і втрати при взаємодії між суб’єктами господарювання в ринковому 

середовищі. В цьому контексті одним з важливих аспектів впливу 

транзакційних затрат на ефективність функціонування ринкового механізму є 

взаємозв’язок між формою організації діяльності  наприклад, у вигляді 

агропромислових об’єднань  та ефектом масштабу.   

Удосконалення організації агропромислового виробництва 

виробництва в останні роки все частіше відбувається шляхом концентрації, 

поглиблення спеціалізації та посилення вертикальної інтеграції у виробничих 
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галузях і часто охоплює споріднені галузі і інфраструктурні ланки аграрного 

сектора. Це явище найбільш характерно проявляється на прикладах 

утворення високоінтегрованих агропромислових об’єднань у вигляді 

агрохолдингів або інших подібних за формою і великомасштабних за 

розмірами та локалізацією організаційно-правових форм. Результати і 

особливості їх діяльності, які проаналізовані вище, дають підстави 

стверджувати про їх фундаментальну роль у формуванні архітектоніки 

аграрної сфери як найбільш вагомого за обсягами виробництва і впливом її 

конструктивного елементу. 

За даними окремих досліджень, співвідношення між дрібними, 

середніми та великими формами господарювання за розмірами 

використовуваних ними площ сільськогосподарських угідь складає 

відповідно: особисті селянські господарства  20 %, фермерські господарства 

– 18 %, сільськогосподарські підприємства – 29 %, агропромислові 

обєднання – 35 % [112, с.7]. Постійною є тенденція до зростання  питомої 

ваги агропромислових об’єднань, укрупнення фермерських господарств, та 

зменшення використовуваних земельних наділів у сільських 

домогосподарств.  Земля, як ключовий ресурсний чинник виступає в якості 

елемента архітектоніки не тільки сільськогосподарського виробництва. чи 

аграрного сектора, але й всієї аграрної сфери, тому її розподіл між  формами 

господарювання дає уявлення про  ресурсну складову структури 

архітектоніки як загального конструкту, у взаємозв’язку з формами 

господарювання. 

Досліджуючи господарську практику функціонування вітчизняних 

об’єднань, ми прийшли до висновку, що їх ефективність як форми організації 

виробництва і економічної діяльності в значній мірі обумовлена 

використанням переваг, що їх надає сучасний стан інституціонального 

середовища, та можливостями, повязаними з  їх організаційно-економічними 

характеристиками і масштабами.  
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В мікроекономічній теорії виробництво узгоджується з витратами 

ресурсів, відповідно поняття масштабу відображає рівень ефективності 

використання чинників виробництва. В економічній теорії прийнято вважати, 

що коли мова йде про ефект масштабу, то мається  на увазі, що витрати 

виробництва на рівні підприємства зменшуються в розрахунку на одиницю 

продукції із зростанням обсягів виробництва. Зокрема, якщо рівень 

використання ресурсного чинника прийняти за 1, то приріст обсягу 

використання цього чинника по відношенню до його початкового значення, 

тобто коефіцієнт приросту обсягу використовуваного чинника в порівнянні з 

початковим рівнем,  вказуватиме на зміну масштабу його використання. Те ж 

саме спостерігається при зростанні обсягів виробництва і розмірів самого 

підприємства, оскільки виробнича функція характеризується постійною 

віддачею від збільшення масштабу виробництва, коли випуск зростає  в 

однакових пропорціях із споживанням ресурсних чинників. Відомо, що 

віддача від ефекту масштабу має спадний характер і є обмеженою в часі, 

оскільки обсяги залучення ресурсів є обмеженими. Таким чином ефект 

масштабу є локалізованим на рівні підприємства як господарюючої одиниці. 

Підтримувати ефект масштабу підприємство може шляхом створення 

додаткових виробництв оптимального розміру, однак “зростання 

управлінських витрат перевищить зниження виробничих і спричинить 

негативний ефект” [112, с. 12] На наш погляд, це твердження потребує 

уточнення, оскільки практика функціонування агропромислових обєднань в 

Україні свідчить про протилежне, оскільки  навіть при зростанні витрат на 

управління такими складними суб’єктами гсоподарювання ефективність їх 

діяльності  зростає. 

Як відзначають Кропивко М. Ф., Россоха В. В, Ковальова О. В. “Ефект 

масштабу, що превалює  в галузі, впливає на оптимальний розмір 

підприємств, формує структуру галузі ... ” (там же). Це твердження авторів, 

очевидно,  допускає, що ефект масштабу може проявлятися не тільки на рівні 

виробничих одиниць, тобто на мікрорівні, але екстраполює свій прояв на 
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макрорівні, формуючи організаційно-економічний каркас і структуру галузі. 

Ми підтримуємо таку точку зору науковців, проте ними не розкрито 

взаємозв’язку між ефектом масштабу і його впливом на формування 

структури галузі. Науковий аналіз цього питання з позицій архітектоніки як 

наукового підходу дозволяє встановити частково розкрити механізм такого 

впливу на прикладі агропромислових об’єднань. 

 Коли ми аналізуємо діяльність масштабних агропромислових 

об’єднань, до складу яких входить значна кількість підприємств з різних 

галузей та сфер (див.додаток А2), закономірним є питання, яким чином 

проявляється ефект масштабу в цілому по даному об’єднанню і яким чином 

це повязане з ефективністю галузі. Найпростішим вирішенням може бути  

загальний  ефект, який проявляється на кожному окремому підприємстві, в 

його сумарному виразі в цілому по об’єднанні. Необідно також прийняти до 

уваги і  певний синергетичний ефект, розмір якого  перевищує просту суму 

окремих ефектів на підприємствах об’єднання, оскільки додається ефект від 

кращої взаємодії між його учасниками по відношенню до ринку та 

зменшення певної частки витрат за рахунок кооперації та інтеграції між 

суб’єктами господарювання в рамках самого об’єднання. Часто такий ефект, 

що проявляється в довгостроковому періоді,  називають мультиплікативним, 

виділяючи при цьому  його спадний, зростаючий або незмінний характер. 

Прояви такого ефекту є різноманітними, проте вартує привернути 

увагу на такі їх аспекти у великих агрооб’єднаннях як: економія в сфері 

організації закупівель і продаж, в тому числі великими консолідованими 

обсягами; організація маркетингової діяльності за сучасними технологіями, 

що недоступні середнім та дрібним виробникам; економія за рахунок виходу 

на нові ринки, в тому числі можливості доступу до державних закупівель; 

впровадження технологічних, логістичних, організаційно-економічних 

інновацій; використання можливостей, що їх надає координація діяльності в 

межах продуктових ланцюгів, де ефект в переробній промисловості 

проявляється в значних розмірах, і ін. 
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Дослідження показують, що в умовах трансформаційної економіки 

відбуваються зміни інституціонального середовища, в якому здійснюють 

свою діяльність підприємства, об’єднані на основі інтеграції та кооперації. 

Одним із наслідків таких інтеграційних взаємодій суб’єктів господарювання 

в рамках об’єднань є створення додаткових можливостей для нових проявів 

ефекту масштабу. Як справедливо вказує Кропивко М. Ф. і інші дослідники,   

“цей процес супроводжується виникненням структурної та функціональної 

організаційних форм... ”, що є характеристиками, які власне й описують 

архітектоніку аграрної сфери через різноманіття організаційних форм 

економічної діяльності (підкреслено нами). “У межах інтегрованих структур 

уточнюються, корегуються й узгоджуються науково-технічні, виробничо-

технологічні, економіко-політичні, фінансові, інвестиційні потреби й 

інтереси субєктів господарювання, розробляються необхідні організаційні 

моделі їхньої поведінки, взаємодії, гармонізації економічних інтересів..., 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності, фінансової стійкості, 

прибутковості. ” (підкреслено нами) [112, с. 17].  

Як показують наші дослідження, при функціонувнні інтегрованих 

структур як суб’єктів господарювання ефект масштабу дістає додаткове 

джерело свого походження, обумовлене організаційною формою цього 

суб’єкта. Мова йде про економію затрат на взаємодію між формою 

господарювання в її конкретному організаційно-правовому прояві 

(агропромислове об’єднання як сукупність підприємств) та навколишнім 

середовищем, що створене під дією інститутів. Така взаємодія потребує 

відповідних затрат, які носять транзакційний характер,  тому при дослідженні 

природи виникнення ефекту масштабу. належить брати до уваги та 

враховувати економію цього виду затрат, які сьогодні є поза увагою 

більшості дослідників  

Ключовим критерієм якості середовища, в якому ці затрати 

проявляються, є конструкція економічного механізму, що обумовлена 

загальною архітектонікою аграрної сфери. Цей механізм забезпечує  
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повернення двох видів затрат: трансформаційних (Втф)  у вигляді витрат 

на виробництво через ціни на ресурси і вироблені товари, і транзакційних 

(Втз) – у вигляді витрат на здійснення контрактних відносин і 

функціонування суб’єкта господарювання в ринковому середовищі.  

При такому підході до аналізу і оцінки затрат ефект масштабу   

проявляється в цілком іншому аспекті. Він  не обмежується лише рамками 

функціональних залежностей у межах виробничої функції на мікрорівні 

окремого суб’єкта, але охоплює вигоди (або втрати) від взаємодії цього 

суб’єкта в середовищі, тобто на макрорівні. Особливо відчутно цей ефект 

проявляється для суб’єктів господарювання, складних за організаційною і 

структурною побудовою, зокрема, для агропромислових об’єднань з високим 

ступенем розвитку різного типу інтеграційних взаємозв’язків.  

З наукової точки зору розрізняють наступні типи інтеграції: 

горизонтальну, вертикальну (прогресивну, регресивну), змішаного типу, 

аутсорсингову, інсорсингову, в останній період набуває поширення  

віртуальна інтеграція,  вертикальна координація і ін.  Кожен з цих типів 

інтеграції має свої особливості, недоліки і переваги, проте з огляду на 

предмет нашого дослідження необхідно звернути увагу на ті з них, які 

торкаються виникнення і розмірів не тільки трансформаційних витрат, тобто 

витрат виробництва (де ефект масштабу є достатньо дослідженим), але  

витрат взаємодії, тобто транзакційних витрат, які сьогдні є поза увагою 

більшості дослідників. 

Як правило, сучасні  високоінтегровані агропромислові об’єднання  в 

різних організаційно-правових формах є комбінацією окремих типів 

інтеграції, однак спільним для них є інсорсинговий характер, коли в рамках 

однієї компанії концентруються і організаційно узгоджуються всі види 

діяльності, повязані з виробництвом, реалізацією продукції, ресурсним, 

техніко-технологічним, управлінським забезпеченням і обслуговуванням 

цього процесу. Внутрішня взаємодія між суб’єктами господарювання, які 

входять до складу об’єднань, здійснюється на основі товарних, фінансових 
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потоків переважно не в зовнішньому ринковому середовищі, а всередині 

об’єднання, хоч і оформлена у вигляді контрактних відносин. Передача 

товарів всередині об’єднання фактично відбувається без передачі права 

власності на них, оскільки власником усіх суб’єктів господарювання (і їх 

матеріальних, фінансових ресурсів)  є власник (група власників) об’єднання. 

Це означає, що транзакції, основною ознакою яких є саме передача прав 

власності в процесі контрактної взаємодії,  всередині об’єднань фактично не 

ідентифікуються у їх класичному розумінні.  

На цю обставину звернув увагу ще  Р. Коуз в своїй праці “Природа 

фірми: Походження, еволюція і розвиток” [182], де чітко розмежовано 

ринкові транзакції і транзакціїї всередині фірми. Сьогодні поняття транзакцій 

повсюдно використовується в його ринковому розумінні, а затрати на їх 

здійснення (транзакційні затрати) вважають платою за функціонування 

економічної системи. Всередині агропромислових об’єднань ринок, як такий 

фактично відсутній, а стосунки між його членами координується у спосіб, 

відмінний від ринкового, в залежності від стратегії, обраної самими 

власниками. Такі затрати на координацію при неринковому способі взаємодії 

пропонують називати інтеракційними. Транзакція – це угода між носіями 

прав власності з їх передачею, а інтеракція – це взаємодія між носіями 

виробничого потенціалу, затрати на здійснення якої  слід відносити до 

трансформаційних а не до транзакційних. 

Таким чином, крім ефекту масштабу від зростання розмірів  окремих 

підприємств, що входять до складу високоінтегрованих об’єднань, загальний 

результат доповнюється ефектом від загального організаційного розвитку і 

об’єднання цих підприємств в окрему високоінтегровану господарську 

одиницю, через можливості якої і взаємодіють ці окремі підприємства з 

навколишнім середовищем. Тому ефект масштабу в таких об’єднаннях 

сумарно проявляється не тільки через економію транзакційних, а в значній 

мірі за рахунок зменшення інтеракційних затрат (Віна). (Рис. 2.7). 
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Рис. 2.7.  Алгоритм формування ефекту масштабу виробництва у 

взаємозвязку з формою організації економічної діяльності 

Джерело: власна розробка 

                            Е =  (Втф) + ( Втз)+ (Віна). 

На рівні підприємства 
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де, Е –  сумарний ефект масштабу; Втф –  економія трансформаційних 

витрат (мікрорівень); Втз – економія трансакційних витрат (макрорівень); 

Віна – зменшення інтеракційних витрат (внутріструктурно) 

Вплив інституційного середовища і  обумовленої ним інфраструктури  

на рівень транзакційних затрат в аграрній сфері досліджували, наприклад, 

І. Г. Костирко і С. В. Тимофіїв (177), якими було запропоновано у складі 

транзакційних затрат суб’єктів господарювання виділяти окремо два їх види: 

транзакційні витрати і втрати при контрактації та транзакційні витрати 

взаємодії з середовищем, що конкретизує їх як окремі об’єкти обліку і 

управління. Авторами розкрито економічний зміст поняття досконалої 

інституційної інфраструктури як моделі інституційного середовища з 

оптимальним складом і співвідношенням інституцій і інститутів, вказано  на 

необхідність враховувати  стан досконалості інституційної інфраструктури як 

міри відповідності її актуального стану по відношенню до ідеальної 

теоретичної моделі. 

Підтримуючи позицію авторів дослідження і  розвиваючи теорію й 

методологію застосування інституціонального підходу до аналізу проблеми 

архітектоніки аграрної сфери, ми прийшли до висновку, що транзакційні 

затрати на взаємодію господарюючого суб’єкта з навколишнім 

інституціоналізованим середовищем можуть бути значними в залежності не 

тільки від якості (досконалості) цього середовища,  але й перебувають у 

залежності від типу самої організаційно-правової форми,  в рамках якої 

даний суб’єкт здійснює свою економічну діяльність через взаємодію з 

іншими суб’єктами господарювання у зовнішньому середовищі. 

Отже, сформульована нами гіпотеза про наявність взаємозв’язку між 

організаційною формою економічної діяльності і ефектом масштабу як 

одним із критеріїв її ефективності є справедливою, а висловлені в процесі 

дослідження припущення про способи і механізми практичної реалізації 

цього зв’язку є достатньо обгрунтованими.   
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 Ми вважаємо, що форма діяльності як економічна категорія по різному 

проявляє свою ефективність  в тому числі і через величину ефекту 

масштабу  в залежності від її конкретного організаційно-правового стану. 

Якщо середовище, сформоване актуальними інститутами в аграрній сфері, 

підтримується відповідними інституціями в належному стані, зокрема,  

забезпечує рівноправність у економічних відносинах між суб’єктами 

господарювання, то в такому випадку до ефекту масштабу безпосередньо на 

підприємствах додається ефект на рівні їх об’єднання  у вигляді економії в 

сфері транзакційних та інтеракційних затрат, який  розподіляється між 

учасниками цих відносин у відповідності до стратегічного бачення розвитку 

об’єднань їх власниками. В інших випадках цей розподіл може відбуватись 

через ринкові відносини, що має місце тоді, коли інституціональне 

середовище є досконалим і гарантує дотримання контрактних відносин між 

всіма учасниками, де об’єднання виступають нарівні з ними, та забезпечує 

справедливий розподіл доходів через ціновий механізм. 

В умовах, коли економіка як система переходить з одного стану в 

інший, зокрема з стану централізованого управління до відносин на ринкових 

засадах, то за відсутності на момент такого переходу мінімально необхідної 

сукупності фундаментальних (базових) інститутів і інституцій ринкова 

взаємодія здійснюється в значній мірі хаотично. Такий стан в економіці 

нашої держави мав місце в момент трансформації відносин власності, на 

етапі організаційно-економічних перетворень суб’єктів господарювання, при 

переході від колективних господарств в сільському господарстві та 

державних підприємств переробної галузі до змін в організаційному 

механізмі та структурі самого агропромислового сектора і всієї аграрної 

сфери.  

За відсутності на той момент достатньої кількості законів та норм, які б 

регулювали діяльність агропромислових об’єднань, що почали утворюватися 

на основі акціонерних переробних підприємств та обслуговуючих 

організацій, формуванні земельних банків на основі оренди паїв 
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землевласників, створилися умови для функціонування крупних 

агропромислових об’єднань. Нові господарюючі суб’єкти почали 

деформувати ціновий механізм та за рахунок сприятливого доступу до 

владних інституцій отримали можливість перерозподіляти доходи на свою 

користь. Транзакційні затрати, які в рамках агрооб’єднань є істотними, стали 

додатковим джерелом їх потенційних доходів. Вони призвели до змін якості 

всього середовища, в якому діють сільськогосподарські виробники, тобто, 

ефект масштабу на транзакційних затратах став додатковим джерелом 

доходів цієї організаційно-правової форми за рахунок зменшення доходів 

інших товаровиробників. Цей стан нерівноваги економічної системи 

триватиме доти, поки її організаційна структура, як елемент загальної 

архітектоніки аграрної сфери у відповідності до її законів, не досягне певного 

рівня оптимальності за критерієм розподілу доходів між її учасниками. 

С. Кузнец свого часу висунув теорію про поступове вирівнювання 

доходів між учасниками виробництва ( так звана “крива Кузнеця”) [7], проте 

на даному етапі вона, на наш погляд,  не має підтвердження, оскільки не 

проявляється за транзитивних станів економіки. Коли відбуваються 

трансформації в техніко-технологічних та організаційних чинниках 

виробництва, то техніко-технологічні чинники реально впливають на ефект 

масштабу на рівні підприємств, а  організаційні чинники стають джерелом 

додаткових доходів внаслідок економії на транзакційних та інтеракційних 

затратах в інтересах вузького кола власників цих організаціно-правових 

форм, що веде до поглиблення відмінностей в рівнях доходів 

товаровиробників у суспільстві . 

Цей висновок підтверджується статистичними даними, які показують, 

що доходи домогосподарств за період організаційно-економічних 

перетворень в аграрній сфері нашої держави знизилися, а доходи власників 

агрооб’єднань істотним чином зросли. Це дозволяє зробити висновок, що 

ефект масштабу у фазах трансформації виробництва та змін в його 

організації проявляється в нових сферах та інших напрямах, що робить його 
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джерелом поглиблення нерівностей між рівнями доходів окремих груп 

населення. Це може служити свідченням деформаційних проявів у  

конструкції архітектоніки аграрної сфери, які потребують коригуючого 

втручання держави та відповідної політики в транзакційному секторі як 

інструменту впливу на загальну архітектоніку аграрної сфери.    

Вихід з цієї ситуації можливий за рахунок впровадження 

інституціональних заходів, що формують належну якість середовища, та його 

моніторинг до досягнення необхідного стану через вплив держави, оскільки 

сам  ринковий механізм в даному перехідному періоді не може виконати 

свою регулятивну функцію,  а інституціональні чинники є ще 

несформованими і слабкими, недостатніми, щоб цю функцію реалізувати. 

Разом з тим такий стан можна вважати як  закономірність перехідного 

періоду . 

 Ця закономірність може бути перерваною, на нашу думу,  у випадку 

вирішення ключового на сьогодні питання про запровадження  в повному 

обсязі інституту приватної власності на землю, який є одним з 

фундаментальних інститутів у загальному конструкті архітектоніки аграрної 

сфери держави. 

 Саме  відсутність такого елемента як системи земельних відносин 

через невизнання в державі повноцінного права власності на землю ї 

неможливість функціонування цього ресурсу в якості товару, є,  на наш 

погляд, основним недоліком сучасного конструкту архітектоніки аграрної 

сфери. Адже всі основні чинники виробництва вже давно набули статусу 

товару і залучені в ринковий обіг, де  в умовах конкуренції формується іх 

ціна. Земля як товар і потенційний об’єкт фінансування буде давати 

належний  ефект від його використання тільки після того, як буде створений 

ринок землі і вона стане ліквідною як і інші цінні товари. 

Таким чином, узагальнюючи теоретичні аспекти дослідження 

проблеми ефективності організаційних форм господарювання та практичні 

результати діяльності агропромислових об’єднань, можна зробити висновок 



 

 
 

185

про те, що ефект масштабу для суб’єктів господарювання, які функціонують 

у формі інтегрованого  об’єднання, має специфічне джерело походження, яке 

проявляється в економії затрат на взаємодію між об’єднанням в цілому та 

навколишнім середовищем а також між суб’єктами господарювання 

всередині обєднання.  Ключовим критерієм досягнення ефекту масштабу є 

якість інституціонального середовища та загальна архітектоніка аграрної 

сфери.  Кількісно ефект масштабу в об’єднаннях проявляється сумарно через 

економію трансформаційних, транзакційних та зменшення інтеракційних 

затрат. 

Стратегічну оцінку можливостей агропромислових об’єднань як форми 

економічної діяльності, яка є сьогодні визначальною в конструкті 

архітектоніки аграрної сфери,   можна провести за методикою SWOT-аналізу.  

 SWOТ-аналіз високоінтегрованих агропромислових об’єднань як 

форми економічної діяльності доцільно провести не за ознаками і критеріями 

як окремого бізнесу, а за окремими сегментами, які найбільш істотно 

відображають їх видові ознаки як форми, що є фундаментальним 

конструктивним елементом загальної архітектоніки аграрної сфери (Рис.2.8.).  

Оцінюючи результати SWOT-аналізу, можна зробити висновок, що в 

сучасних умовах форма економічної діяльності у вигляді агрооб’єднань, яка 

базується на раціональному використанні виробничих можливостей 

сільськогосподарського виробництва, сповна  реалізовує свої сильні сторони, 

отримуючи додаткову частку прибутку саме за рахунок специфічних 

властивостей такої форми організації діяльності,  чого неможливо було б 

досягнути наприклад, навіть великим за розмірами сільськогосподарським  

підприємствам.  

Таким чином, високоінтегровані агропромислові об’єднання, що 

утворились в процесі організаційно-економічних перетворень в аграрній 

сфері України на основі трансформації існуючих та утворення нових 

суб’єктів господарювання, докорінно змінили архітектоніку всієї аграрної 

сфери держави. 
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Сильні  сторони 
 

- доступ до дешевих, в т.ч. зарубіжних, 
  фінансових ресурсів і платоспроможних 
  товарних ринків,  
- техніко-технологічна інноваційність,  
- застосування зарубіжного досвіду в 
   менеджменті,  
-наявність значних розмірів земельного  
  банку 
- координація виробничої і фінансової  
  діяльності з єдиного центру у  
  відповідності до місії фірми, уникнення   
  податкового навантаження, трансфертне 
  ціноутворення 
– організаційна структурованість на основі 
   вертикальної інтеграції, висока 
   конкурентоздатність 
- диверсифікація виробництва і ринків 
- висока інвестиційна привабливість 
- концентрація земельних ресурсів,  
- ефекти масштабу, отримання додаткового 
  прибутку за рахунок економії на 
  трансакційних і інтеракційних витратах,  

Слабкі сторони 
 

- ймовірність втрати контролю за 
  раціональним  використанням фінансових 
  ресурсів 
- відсутність інфраструктури для підтримки 
  виробничих потужностей в постійному 
  робочому стані 
- дефіцит кадрів виробничої ланки і  
  менеджерів належної кваліфікації 
- низька легітимність використання  
  земельних ресурсів 
- відсутність всередині фірми контрактних  
  відносин ринкового типу, втрата переваг  
  від функціонування  власності як  
  економічної категорії у відносинах між 
  суб’єктами-учасниками фірми 
- відсутність у персоналу окремих   
господарюючих ланок стимулів до  
отримання прибутку в цілому по 
об’єднанню 
 

Можливості 
- оптимізація податкового навантаження  
- отримання додаткового прибутку за  
  рахунок економії на орендній платі при  
  відсутності ринку землі 
–шанси нарощування земельних банків  
  через підвищення орендної плати в умовах 
  посилення конкуренції за ресурси  
- доступ до влади і прийняття нормативних  
  актів в своїх інтересах 
-уникнення витрат на соціальні потреби 
 

Загрози 
- перепони в діяльності через посилення 
  контролю держави  
-ймовірність примусової передачі бізнесу 
  іншим впливовим групам при зміні влади 
-використання конкурентами доступу до 
 влади в конкурентній боротьбі 
- недобросовісна конкуренція за ресурси 
- ймовірність банкротства через недостатній 
  контроль власників  за фінансовими 
  потоками 

 
Рис.2.8. Стратегічний аналіз агрообєднань як форми господарювання  

в конструкті архітектоніки аграрної сфери 
 

Як нові інноваційні форми економічної діяльності, агропромислові 

об’єднання за своїми економічними можливостями і ефективністю стали 

фундаментальним інституціональним і структурно-організаційним чинником 

прискореного розвитку агропромислового виробництва держави, що 

наблизило його техніко-технологічний рівень до рівня розвинутих країн, 
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одночасно ставши джерелом галузево-структурних деформацій і  соціальних 

проблем в аграрній сфері.  

 

2.3. Інституціонально-організаційні та соціально-економічні 

проблеми формування архітектоніки аграрної сфери 

 

Нерівномірність темпів інституційних змін у окремих сегментах 

аграрного сектора держави, різнонаправленість організаційно-економічних 

перетворень для окремих груп суб’єктів господарської діяльності внаслідок 

відсутності чіткого розуміння комплексного і системного підходу у 

формуванні архітектоніки аграрної сфери стали джерелом проблем, які 

істотно знижують ефективність реформ. Зокрема, випереджальні темпи 

розвитку агропромислових об’єднань перетворили їх у визначальний 

фрагмент архітектоніки аграрної сфери України, забезпечивши при цьому 

досягнення значних показників за обсягами виробництва та економічною 

ефективністю.  

Проте така конфігурація суспільно-економічної системи в аграрній 

сфері, її архітектоніка, що сформована у процесі переходу до ринку, не 

містить, на наш погляд, потенціалу розвитку на тривалу перспективу, а 

навпаки, має приховані проблемні ризики, спроможні похитнути стабільність 

усієї економічної системи. 

П. І. Гайдуцький у своїй праці “НеЗабуті реформи в Україні” 

обгрунтував ряд загальних висновків про успішність і значущість проведених 

реформ. Зокрема вчений стверджує, що “у результаті такої реформи 

сформовано різноукладну систему господарювання і створено рівноправність 

різних їх форм ... ” [46, с. 631-632]. Однак, на наш погляд, саме 

нерівноправність різних форм господарювання, як наслідок недосконалості 

інституційно-організаційних перетворень, є гострою проблемою, в рамках 

якої формуються багато економічних ризиків і суспільних загроз. Про це 

найбільш чітко свідчить, наприклад, практика розподілу бюджетних коштів 
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на підтримку сільгоспвиробників, де основними їх отримувачами є 

переважно корпоративні форми у особі крупних агрохолдингів, а не 

індивідуальні форми  новостворені фермерські і наймасовіші селянські 

господарства. Така практика яскраво ілюструє позицію держави щодо 

забезпечення “рівних умов” для гармонійного і збалансованого розвитку 

аграрної сфери і вказує на нехтуванняч законами  архітектоніки у процесі її 

реформування. 

Погоджуючись з автором у його висновку про те, що “завдяки реформі 

сформовано інституціональні засади аграрного ринку, ринкову систему 

державної мотивації інноваційного розвитку аграрного сектору та приватно-

ринкові передумови для соціального розвитку села”, можна аргументовано 

заперечити, що основної мети – створення економічних умов для 

забезпечення належного рівня життя сільського населення через 

запровадження механізму справедливого розподілу доходів від 

сільськогосподарського виробництва ще не створено, і належних умов для 

соціального розвитку села досі не забезпечено.  

Аналогічної точки зору дотримуються також відомі науковці 

О. М. Бородіна і І. В. Прокопа, які також зазначають, що результатом реформ 

стала “суцільна бідність, спричинена перерозподілом ресурсів у процесі 

аграрної реформи” [30]. В той час як економічне зростання в аграрному 

секторі виноситься в політичні пріоритети, заходи соціального включення 

селян і розвитку економіки сільських громад нехтуються.  

Є всі підстави вважати, що цей висновок залишається актуальним і 

сьогодні, оскільки державна політика щодо розвитку села останніми роками 

не зазнала суттєвих змін, а інституціональна, організаційна та інші види 

підтримки індивідуальних форм господарювання – фермерських господарств 

та особистих селянських господарств, іх організаційне зміцнення через 

сприяння кооперативній формі взаємодії все ще є другорядним об’єктом 

державної уваги, що не дозволяє цим формам стати повноцінним  і 

рівноправним елементом архітектоніки аграрної  сфери.  
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Одним із негативних аспектів діяльності агрохолдингів є здатність 

великого капіталу лобіювати власні інтереси, передусім фінансові. 

Результатом такого лобіювання може бути прямий або опосередкований 

перерозподіл бюджетних коштів на користь підконтрольних материнській 

компанії аграрних підприємств.  

Чинне вітчизняне законодавство передбачило можливість державного 

регулювання розвитку агропромислового комплексу країни. Важливим 

елементом такого механізму є система державної фінансової підтримки 

галузі, зокрема сільськогосподарських товаровиробників.  

Таку підтримку можна здійснювати прямими та непрямими методами. 

Із 2017 р. левову частку фінансової підтримки аграрних підприємств 

здійснюють прямими методами, тобто безпосереднім фінансуванням 

різноманітних програм, спрямованих на підвищення ефективності діяльності 

окремих галузей аграрного виробництва, здешевлення вартості складної 

сільськогосподарської техніки, кредитних ресурсів тощо. Фінансування 

окремих галузей сільськогосподарського виробництва, зокрема овочівництва, 

садівництва, хмелярства, виноградарства, сприяє притоку інвестицій, 

збільшенню обсягів виробництва, підвищенню його рентабельності тощо. 

До непрямих методів фінансової підтримки можемо віднести 

можливість застосування аграрними підприємствами спрощеної системи 

оподаткування, що дає змогу зменшити суму сплачених до бюджету податків 

та зборів. Бюджетне фінансування програм, спрямованих безпосередньо на 

розвиток аграрних підприємств, зменшилося впродовж 2012-2016 рр. у 8,5 

раза. Це пов’язано з економічною кризою в країні, зокрема через військові дії 

на сході. Пряме бюджетне фінансування не було єдиними джерелом 

фінансової підтримки аграрних товаровиробників. Левова частка підтримки 

надходила в аграрний сектор через використання товаровиробниками 

спеціального режиму оподаткування, зокрема податку на додану вартість, 

тобто через застосування непрямих методів фінансової підтримки. 
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У структурі державної фінансової підтримки аграрних 

товаровиробників пряме бюджетне фінансування в середньому становило 

20 %, та 80 % припадало на непрямі методи. 

Використання коштів, акумульованих внаслідок використання 

спецрежиму справляння ПДВ, було зрозумілим для товаровиробників та 

практично позбавленим корупційної складової за розподілу коштів. 

Серед програм прямого бюджетного фінансування найбільшу увагу 

товаровиробників привертала можливість часткової компенсації кредитних 

ресурсів. За реалізації цієї програми збігалися інтереси великих аграрних 

товаровиробників та банківських установ. Банківські установи обирали для 

кредитування платоспроможних позичальників, які у свою чергу на 

конкурсних засадах отримували часткову компенсацію відсоткових ставок із 

державного бюджету. Це суттєво скорочувало можливості невеликих 

товаровиробників щодо залучення дешевих фінансових ресурсів. Частково 

проблему вирішували на місцевому рівні. Розпорядниками коштів обласних 

бюджетів за таким напрямом фінансування є обласні департаменти 

агропромислового розвитку, які перерозподіляють ці кошти між районними 

підрозділами. Департаменти агропромислового розвитку  районних 

адміністрацій наближеніші до безпосередніх товаровиробників, що дає їм 

змогу об’єктивніше обирати отримувачів фінансової підтримки. 

У 2017 р. було скасовано спеціальний режим справляння ПДВ 

аграрними товаровиробниками, тобто практично знівельовано фінансову 

підтримку непрямими методами та замінено її на пряме бюджетне 

фінансування розвитку аграрного сектору економіки з державного бюджету. 

Фінансова підтримка безпосереднім фінансуванням дає змогу 

акумулювати реальні грошові кошти та використати їх як джерело 

фінансування господарської діяльності. Саме за цей ресурс і точиться гостра 

боротьба між товаровиробниками різних організаційно-правових форм, 

зокрема з використанням лобістів різних рівнів. Вони можуть забезпечити 

необхідний результат як на етапі безпосереднього розподілу коштів, 
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наприклад, впливаючи на роботу конкурсних комісій, так і на етапі 

формування та прийняття необхідних нормативно-правових актів, які 

регулюють порядок та обсяги виділених коштів та механізм їх розподілу і 

використання безпосередньо товаровиробниками. 

Особливо загострилася ситуація 2017 р. Чинними нормативними 

документами [285; 286; 289] зафіксовано обсяг бюджетної підтримки для 

аграрного сектору в розмірі не менше за 1 % ВВП відповідного бюджетного 

року.  

Таблиця 2.17 

Фінансова підтримка розвитку АПК 2017 р. 

Показник 
Сума 

всього,  
у т.ч. 

загальний 
фонд 

спеціаль-
ний фонд 

Загальний обсяг фінансової підтримки, 
млрд грн 

5,5 2,1 3,4 

з них: х х х 
- фінансова підтримка сільгосптоваро-
виробників, млрд грн 4,8 1,5 3,3 

- державна підтримка галузі 
тваринництва, млрд грн 0,17 0,17 - 

- фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі здешев-
ленням кредитів, млрд грн 

0,3 0,3 - 

- фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі, млрд грн 0,06 0,055 0,005 

- державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд за 
ними, млрд грн 

0,075 0,075 - 

Джерело: [285] 
 

Державним бюджетом на 2017 р. передбачено фінансування аграрних 

товаровиробників у розмірі 5,5 млрд грн [289]. Велику частку цих коштів 

спрямовують на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників – 4,774 млрд 

грн (табл. 2.17). Особливістю механізму розподілу бюджетної дотації для 

розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 

виробництва сільськогосподарської продукції 2017 р. стало те, що до 50 
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відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію поточного місяця 

можуть отримати товаровиробники, які займаються птахівництвом. Водночас 

бюджетну дотацію виплачують товаровиробникам щомісяця з урахуванням 

вартості реалізованої продукції пропорційно до частки сплаченої до бюджету 

суми податку на додану вартість за визначеними видами діяльності в 

загальній сумі сплати податку на додану вартість за умови, що такі 

товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість 

наступного дня після граничного строку сплати такого податку за звітний 

період, за який надається бюджетна дотація [289]. 

Отже, ми можемо дійти висновку, що порядок розподілу бюджетної 

дотації 2017 р. написаний під виробників, які здійснюють свою діяльність у 

галузі птахівництва та мають великі масштаби виробництва. 

Підтвердження зазначеного – фактичний розподіл бюджетної дотації 

першого півріччя 2017 р. За даними ДФСУ у лютому-червні 2017 р. сума 

виплачених дотацій аграрним товаровиробникам становила 1,91 млрд грн 

[109]. 

За даними економічних експертів найбільшу частку всіх дотацій на 

загальну суму 809 млн грн отримала група компаній Миронівського 

хлібопродукту (ПРАТ “Миронівська птахофабрика”, СТОВ “Старинська 

птахофабрика”, ПРАТ “Оріль-Лідер” та ДП “Перемога нова”). Наступними за 

кількістю отримання дотацій є компанія агрохолдингу “Авангард”, яка 

входить до “Укрлендфармінгу” із загальною сумою дотацій 142 млн грн. Інші 

виробники отримали суттєво менші обсяги дотацій. Так, на третьому місці 

ТзОВ “Даноша” із 33 млн грн (підприємство належить датським інвесторам) 

[181]. 

Загальна кількість аграрних товаровиробників, які отримали дотації у 

2017 р. за перші п’ять виплат, – 1140 підприємств (табл. 2.18). 
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Таблиця 2.18 

Особливості розподілу дотації аграрним підприємствам  

у І півріччі 2017 р. 

Показник Сума 
Загальна сума виплаченої дотації, млн грн, з них: 1914,7 
група компаній МХП 809 
група компаній Укрлендфармінг 142 
ТзОВ “Даноша” 33 
Інші компанії 930,7 
Загальна кількість отримувачів дотації, од. 1140 
Середня сума дотації з розрахунку на одне підприємство,  
млн грн 1,68 

Середня сума дотації з розрахунку на одне підприємство без 
урахування найбільших отримувачів коштів, млн грн 0,82 

Джерело: розраховано за даними [109; 181]. 
 

Три найбільші отримувачі аграрних дотацій у І півріччі 2017 р. 

отримали понад 50 % передбачених на ці потреби кошів, зокрема група 

компаній МХП – 42,3 %, група компаній Укрлендфармінг (агрохолдинг 

Авангард) – 7,4 %, та ТзОВ “Даноша” – 1,7 % (рис. 2.9).  

 
Рис. 2.9. Структура розподілу бюджетних дотацій між аграрними 

підприємствами у І півріччі 2017 р. 

На інші підприємства припадає 48,6 % виділених у І півріччі аграрних 

дотацій. Отже, три потужні агровиробники розподілили між собою 

984 млн грн бюджетних дотацій, а інші 1137 аграрні підприємства – 

930,7 млн грн. 
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Чинна методика розподілу бюджетних дотацій, обумовлена 

відповідною Постановою КМУ [289], передбачає прив’язку розміру аграрних 

дотацій до суми сплаченого до бюджету ПДВ, а це гарантує державну 

фінансову підтримку саме великим товаровиробникам. 

Кардинально інша ситуація з підтримкою малих аграрних 

товаровиробників, зокрема фермерських господарств.  

Одним із суб’єктів, які забезпечують реалізацію державної політики 

щодо підтримки становлення і розвитку фермерських господарств, є 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств 

(Укрдержфонд). На ці потреби 2017 р. передбачено 65 млн грн. 

Основними напрямками діяльності Укрдержфонду є [264]: 

- забезпечення ефективного використання та своєчасного повернення 

коштів, що виділяють на фінансову підтримку фермерських господарств з 

Державного бюджету; 

- визначення розміру потреби у коштах для фінансової підтримки 

фермерських господарств; 

- надання фінансової допомоги фермерським господарствам з 

відокремленими садибами, фермерським господарствам, які провадять 

господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на 

поліських територіях на безповоротній основі і на конкурсних засадах на 

поворотній основі, а іншим фермерським господарствам – тільки на 

конкурсних засадах на поворотній основі; 

- фінансування витрат, пов’язаних із розробкою проектів відведення 

земельних ділянок для ведення фермерського господарства; 

- створення стабільних умов у разі одержання кредиту банку 

фермерськими господарствами; 

- надання кредитів фермерським господарствам для виробництва, 

переробки і збуту власновиробленої продукції на здійснення виробничої 

діяльності; 
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 -  активізація підприємницької діяльності фермерських господарств 

через створення ними сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів 

та кредитних спілок, інших сервісних переробних та збутових підприємств; 

- сприяння кадровому, дорадчому, інформаційному, науково-

технічному забезпеченню фермерських господарств в умовах ринкової 

економіки тощо. 

На фінансову підтримку фермерських господарств  через Укрдержфонд 

передбачено, як зазначено вище, 65 млн грн, що в середньому становить 

1930 грн у розрахунку на одне господарство або 14,65 грн з розрахунку на 

1 га сільськогосподарських угідь, які обробляють фермерські господарства. 

Вимальовується чітка ситуація, яка відображає необ’єктивні підходи у 

реалізації державної політики щодо підтримки розвитку окремих 

організаційних форм економічної діяльності в аграрному секторі України. З 

одного боку, агрохолдинг (група компаній МХП), який отримує лише у І 

півріччі 2017 р. 809 млн грн аграрних дотацій з перспективою подвоєння цієї 

суми до кінця 2017 р., а з іншого боку, 33,8 тис. фермерських господарств, 

для яких передбачено 65 млн грн. 

Серйозні зауваження є до власне порядку використання коштів, 

передбачених для фінансування становлення та розвитку фермерських 

господарств. Порядок використання затверджено Постановою КМУ від 

25 серпня 2004 р. № 1102 [288], яка передбачає, що Мінагрополітики за 

пропозицією Укрдержфонду та за погодженням з Мінфіном здійснює 

розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової 

підтримки фермерським господарствам, зокрема: 

- на безповоротній основі – з урахуванням кількості фермерських 

господарств, створених за останні три роки, фермерських господарств з 

відокремленими фермерськими садибами, фермерських господарств, які 

провадять господарську діяльність у гірських населених пунктах, на 

поліських територіях, за інформацією, поданою відповідними державними 

установами; 
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- на поворотній основі – з урахуванням обсягу виробництва 

фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у постійних 

цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, відповідно до 

статистичної інформації, наданої Держстатом за запитом Мінагрополітики. 

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі 

надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн із забезпеченням 

виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів: 

- новоствореним фермерським господарствам та фермерським 

господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським 

господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у 

гірських населених пунктах, на поліських територіях, – строком від трьох до 

п’яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, 

провадження виробничої діяльності; 

- іншим фермерським господарствам – строком до п’яти років для 

придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі 

для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, 

нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та 

проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції 

(сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, 

будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для 

закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговувальної 

кооперації, зокрема для сплати пайових внесків до пайових фондів 

сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів, утворених 

фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих 

селянських господарств, зрошення та меліорації земель. 

Розмір виділених коштів у розрізі регіонів суттєво коливається (табл. 

2.19).  

Так, фермери Закарпатської області можуть розраховувати на 0,28 млн 

грн фінансової підтримки – це мінімальне значення в розрізі регіонів, тоді як 

фермери Кіровоградської області можуть отримати 6,51 млн грн – 
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відповідно, максимальне значення Ми вважаємо, що така методика розподілу 

коштів не стимулює фермерських господарств до ефективної діяльності, 

оскільки прив’язана до фактичного обсягу виробництва 

сільськогосподарської продукції та не враховує особливостей їх 

функціонування у різних регіонах країни, наприклад, у гірській зоні. 

Таблиця 2.19 

Розподіл коштів, передбачених для фінансування становлення та 

розвитку фермерських господарств між регіонами, 2017 р. 

Область 

Сільськогосподарська 
продукція у 2017 р., 

всього,  
млн грн 

Частка у 
виробництві, 

%  

Фактичний 
розподіл 
коштів,  
млн грн 

Україна 21743,1 100,0 65,0 
Вінницька 1662,6 7,65 4,56 
Волинська 490,3 2,25 1,05 
Дніпропетровська 1828,2 8,38 5,83 
Донецька 607,5 2,79 2,04 
Житомирська 394,4 1,81 0,98 
Закарпатська 77,7 0,36 0,28 
Запорізька 1204,2 5,54 3,42 
Івано-Франківська 230,7 1,06 0,58 
Київська 791,9 3,64 2,71 
Кіровоградська 1714,3 7,88 6,51 
Луганська 863,1 3,97 2,67 
Львівська 682,3 3,14 1,95 
Миколаївська 1209,3 5,56 4,00 
Одеська 1838,2 8,45 5,38 
Полтавська 1203,9 5,55 3,89 
Рівненська 255,9 1,18 0,65 
Сумська 789,4 3,63 2,05 
Тернопільська 587,7 2,70 1,52 
Харківська 1241,1 5,71 3,95 
Херсонська 1277,8 5,88 3,16 
Хмельницька 933,1 4,29 2,59 
Черкаська 892,3 4,10 2,88 
Чернівецька 173,6 0,81 0,59 
Чернігівська 799,0 3,67 1,76 

Джерело: розраховано на основі [285; 324] 
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Ст. 7 Бюджетного кодексу України встановлює десять принципів, на 

яких ґрунтується бюджетна система України, серед них [34]:  

– “принцип ефективності та результативності” – під час складання та 

виконання бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути 

досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і 

завдань інноваційного розвитку економіки, забезпеченням якісного надання 

послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим 

самоврядуванням; отриманням максимального результату за використання 

визначеного бюджетом обсягу коштів; 

– “принцип справедливості і неупередженості” – бюджетна система 

України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу 

суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. 

Як бачимо, зазначені принципи не реалізовано за планування обсягів 

фінансування аграрних товаровиробників у Держаному бюджеті України на 

2017 р. [285] та формування Порядку [289] їх розподілу та використання. 

З огляду на зазначене можемо констатувати, що сучасні інтегровані 

формування вийшли далеко поза межі звичайних організацій, а їхній вплив 

на розвиток національної економіки країни не є локальним, оскільки досить 

часто саме вони встановлюють “правила гри”на вітчизняній економічній 

арені. 

Питання загострення конкурентної боротьби між агрохолдингами та 

фермерськими господарствами як формами господарювання перейшло 

останнім часом у площину фактичного виживання останніх. Наприклад, 

інфраструктура, яка забезпечує очистку, сушіння та можливість зберігання 

виробленої продукції до періоду встановлення максимально вигідних цін, 

доступна для фермерських господарств на комерційних умовах. Більшість 

елеваторних потужностей перебуває у руках агрохолдингів, зокрема таких 

як: Кернел, Нубілон, Західний Буг, МХП та багатьох інших, а також у 

власності держави. Агрохолдинги набули статусу не просто виробника 

аграрної продукції, а й її трейдера.  
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Фермерські господарства практично не зацікавлені у зберіганні 

виробленої продукції внаслідок багатьох причин. Основною з них є 

незабезпеченість обіговими коштами. Невеликі та середні товаровиробники 

змушені продавати вироблену продукцію фактично “з поля”. Натомість 

кошти акумулюються для забезпечення поточної діяльності, підготовки до 

посіву озимини, повернення позик, залучених для виробничих потреб. 

Незначною є і фінансова мотивація для невеликих товаровиробників 

(табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Розрахунок маржі доходу фермерських господарств за умови 

використання послуг елеваторів 

Показник Пшениця Ячмінь Кукурудза 
закупівельна ціна у липні 2016 р., грн/т 4050 3700 4500 
закупівельна ціна у березні 2017 р., грн/т 5160 4730 4950 
маржа, грн/т 1110 1030 450 
маржа, % 27,4 27,8 10,0 
обсяг виробництва в середньому на одне 
фермерське господарство, т, 2016 р.** 121,1 41,3 66,9 

розрахункова вартість послуг елеватора з 
розрахунку на місяць, грн/т 70,83 70,83 70,83 

розрахункова вартість послуг елеватора з 
розрахунку на 6 місяців, грн/т 425 425 425 

розрахункова вартість продукції у 
березні 2017 р. за ціною липня 2016 р. з 
урахуванням послуг елеватора, грн/т 

4475 4125 4925 

маржа з урахування витрат на послуги 
елеватора, грн/т 685 605 25 

маржа з урахування витрат на послуги 
елеватора, % 15,3 14,7 0,5 

маржа з урахування витрат на послуги 
елеватора в середньому на одне 
фермерське господарство, грн 

82954 24987 1672,5 

Джерело: [110] 

Використовуючи послуги елеваторів протягом липня-березня, 

середньостатистичне фермерське господарство може збільшити доходність 

виробництва, наприклад пшениці, на 685 грн/т, тобто на 115 грн/т у 

розрахунку на місяць без урахування витрат на транспортування. Невеликі 
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обсяги виробництва практично нівелюють цю перевагу. На противагу 

фермерським господарствам власники елеваторів, маючи істотні обсяги для 

зберігання продукції, можуть забезпечити значні додаткові грошові 

надходження від експлуатації елеваторних потужностей. Наприклад,  

компанія “Кернел” володіє елеваторними потужностями в обсязі 2,7 млн т 

одночасного зберігання зернових. Це дає змогу компанії отримувати дохід 

від експлуатації елеваторних потужностей у межах 190 млн/грн щомісяця. 

Крім того, понад 160 млн/грн на місяць “Кернел” може отримувати від 

різниці в цінах на зернові, що зберігаються на власних елеваторних 

потужностях компанії. 

Як бачимо з поданого прикладу, володіння елементами інфраструктури 

є важливою додатковою умовою отримання прибутків, тому інфраструктура 

є важливим конструктивним елементом архітектоніки аграрної сфери. 

Найбільші вигоди від володіння інфраструктурою отримують саме 

високоінтегровані агропромислові об’єднання, оскільки їх багатогалузевий 

характер дає змогу сповна використовувати переваги такої конструкції в 

економічній організації свого бізнесу, що вкотре вказує на те, що проблеми 

інституціонального забезпечення розвитку інфраструктури вкрай важливі. 

Враховуючи те, що наявна сьогодні інфраструктура, якою здебільшого 

володіють агропромислові об’єднання і компанії, є наслідком їх 

еволюційного організаційного розвитку під впливом і тиском ринків, то 

вирішення цієї проблеми в інтересах інших форм сільськогосподарського 

виробництва, зокрема фермерів та сільських домогосподарств, є проблемою 

загальнодержавного значення, яка потребує свого вирішення з боку держави 

з позиції системного підходу в рамках формування загальної архітектоніки 

аграрної сфери.  

Вплив інфраструктури на ринкову діяльність суб’єктів господарювання 

ми розглядали детальніше в монографії [163] та в інших публікаціях автора 

[134, 150, 156, 159], де показано, що інфраструктура за своїм призначенням є 

складовою, що забезпечує цілісність економічної системи, і завдяки їй 
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вироблена продукція надходить від виробників до споживачів. В залежності  

від рівня розвитку елементів та стану їх функціонування вона адекватно 

впливає на збереження обсягів і якості продукції, формування найкоротшої 

схеми просування товарів в часі і просторі і відповідного рівня 

трансакційних витрат тощо. В публікаціях було представлено розроблену 

автором організаційно-функціональну модель локального гуртового ринку, в 

основу якого покладено його структурну будову, принципи і функції 

діяльності, мотивацію місця розміщення та визначено зони доцільності 

постачання сільськогосподарської продукції виробниками з урахуванням 

трансакційних витрат як одного з елементів, що формують ефективність 

конкретних організаційно-правових форм через ефект масштабу, як було  

показано вище. 

Термін “інфраструктура” (з лат. “infra” – нижче і “structura” – будівля) – 

розміщення, що загалом визначається як “комплекс галузей господарства, що 

обслуговують промислове і сільськогосподарське виробництво: будівництво 

шосейних доріг, каналів, портів, мостів, аеродромів, складів, залізничний 

транспорт, зв’язок, освіта, охорона здоров’я тощо”. Аналізуючи думки 

окремих авторів у підході щодо визначення інфраструктури як самостійної 

підсистеми ринку, варто звернути увагу на таке її трактування, де 

інфраструктуру розглядають як “...сукупність організаційно-правових форм, 

які опосередковують рух товарів і послуг, акти купівлі-продажу, або 

сукупність інститутів, систем, служб, підприємств, що обслуговують ринок і 

виконують певне призначення у забезпеченні нормального режиму його 

функціонування”[112].  

Розвиток інфраструктури та ефективність діяльності окремих її 

елементів досліджували і вони широко висвітлені у працях таких учених як 

П. Березівський, В. Валентинов, О. Могильний, П. Саблук та ін. Проте 

результати досліджень з цієї проблеми ще не дають повного уявлення про 

оцінку стану і можливості використання елементів інфраструктурияк 
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важливої складової, від стану розвитку якої залежить функціональна якість 

макросередовища. 

Зокрема, недостатньо уваги приділено такому аспекту проблеми, 

обумовленому місцем інфраструктури в системі економічної організації, як її 

вплив на формування сукупних витрат. На наш погляд, аналізуючи структуру 

витрат у виробництві з позицій дії чинників їх формування, варто звернути 

увагу на те, що їх розмір формується залежно від співвідношення між двома 

основними їх складовими – трансформаційними і трансакційними витратами. 

Відомо, що трансформаційні витрати зумовлені визначальною мірою 

техніко-технологічним рівнем виробництва на мікрорівні, тоді як 

трансакційні витрати формуються якісними параметрами бізнес- середовища 

і, зокрема, його інституціональними складовими, тобто є похідними 

макросередовища. При цьому організаційні чинники є зв’язувальними 

елементами, через які реалізується взаємодія цих двох видів витрат 

(трансформаційні і трансакційні), оскільки організація виробництва і 

організація бізнес-процесів безпосередньо залежать від якості середовища, як 

на рівні виробництва, так і загалом. Ключовим елементом в аналізі змісту 

цих витрат і процесу їх формування є оцінка впливу інфраструктури та її 

якісних параметрів на функціонування економічної системи загалом. 

Архітектоніка інфраструктури, тобто її конструкція і якісні характеристики, 

повинна бути предметом окремого дослідження і аналізу, оскільки саме вона, 

на наш погляд, визначає ефективність функціонування інфраструктури і 

впливає на структуру і рівень трансакційних витрат.  

Теоретичний підхід в обґрунтуванні взаємозв’язку інфраструктури і 

рівня трансакційних витрат в межах, наприклад, економічної системи, що 

окреслена рамками аграрної сфери, є практично недослідженою ділянкою 

наукового аналізу. Цей напрям досліджень важливий не тільки з теоретичної 

позиції, але має конкретне практичне значення, оскільки, за різними 

підрахунками, у структурі сукупних витрат трансакційні витрати утворюють 

від 30 до 50 відсотків. Тому проблема конструювання архітектоніки 
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інфраструктури має чітко виражений практичний аспект, який все ще 

перебуває поза увагою науковців і практиків.  

Узагальнюючи проблемний аспект процесу організаційно-економічних 

перетворень і формування архітектоніки аграрної сфери, ми встановили, що 

головним їх джерелом є неадекватність практичної державної політики 

реальним стратегічним цілям розвитку аграрної сфери як цілісної 

екологосоціоекономічної системи, що відбувається без належного її 

наукового обгрунтування у відповідності до законів архітектоніки. 

  Недостатнє враховування можливостей і джерел економічної 

ефективності форм економічної діяльності органами державного управління 

не дозволяє усувати структурно-організаційні диспропорції в конструкті 

архітектоніки аграрної сфери, стабілізує присутність ризиків і загроз у 

тінізації фінансово-виробничої діяльності суб’єктів господарювання, 

обмежує фінансові джерела сільского розвитку загалом та звужує можливості 

становлення сільської економіки як основи економічної стабільності процесів 

децентралізації і зміцнення місцевого самоврядування.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Проведений в роботі аналіз інституціональних, економічних, 

організаційно-структурних, соціальних передумов утворення і 

функціонування базових сукупностей суб’єктів господарювання, що як 

основні соціально-економічні уклади, формують сучасну архітектоніку 

аграрної сфери, вказує на  їх системоутворюючу функціональну роль у 

становленні  економічних ринкових відносин в аграрному секторі держави.  

Обгрунтовано періодизацію процесу організаційно-економічних 

перетворень. Встановлено, що  на початковому етапі в період структурно-

організаційної  декомпозиції попередньої виробничої системи організаційно-

економічні перетворення відбувались спонтанно через набуття існуючими 

формами господарювання нових організаційно-правових статусів. У 

середовищі сільських домогосподарств трансформації були менш 
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кардинальними, тоді як колективні господарства, міжгосподарські, переробні 

та обслуговуючі підприємства зазнали значних трансформацій саме в формах 

організації діяльності. Це було однією з причин, що привело до втрат обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції, оскільки техніко-технологічні 

можливості, уречевлені в наявних виробничих активах, а також 

організаційно-структурні звязки в рамках продуктових ланцюжків перестали 

бути передумовами для ефективності виробництва.  

2. Є достатньо підстав  для обгрунтованого твердження про те, що 

період трансформацій і організаційно-економічних перетворень суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі держави в основному завершено, про 

що свідчать такі ознаки цього процесу:  

- сьогодні практично відсутня матеріальна база попереднього способу 

виробництва; 

- сформована і домінує приватна власність на засоби виробництва і як 

результат – створена і розвивається нова матеріальна база виробничих 

процесів; 

- відсутні форми організації виробництва, що були властиві для 

попереднього суспільно-економічного ладу; 

- основні обсяги виробництва продукуються на приватній основі і 

новими організаційно-економічними формами; 

- відбулась або завершується в основних параметрах структурна 

перебудова сільськогосподарського виробництва як галузі;  

- економічні відносини і процеси трансакцій здійснюються здебільшого 

на основі приватних грошових потоків і фінансових ресурсів по всьому 

ланцюгу суспільного відтворення;  

- створені передумови для формування ринкових стимулів і мотивів у 

більшості суб’єктів економічних відносин безпосередньо в галузі і в 

аграрному секторі економіки; 

- надлишкова робоча сила виведена за межі галузі і перебуває під 

опікою державних суспільних фондів. 
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Тому на макроекономічному рівні розподіл обмежених ресурсів у 

аграрній сфері (матеріальних, людських, фінансових та ін.), а також 

транзакційні процеси, які у процесі суспільного відтворення супроводжують 

дію цінового механізму, відбуваються вже на новій суспільно-економічній 

основі, що має ринковий характер. Встановлено, що розвиткок аграрної 

сфери, вийшовши з тривалої фази деконструкції, перетворився з 

трансформаційного (в значній мірі хаотичного) у еволюційний, і після 

завершення інсталяції основних базових інститутів і формування нового 

інституціонального середовища є більш прогнозованим та придатним до 

стратегічного вливу з боку державних органів влади.  

3. Встановлено, що чинники, які забезпечують синергетичний ефект 

функціонування аграрної сфери як цілісної суспільно-економічної системи, в 

умовах обмеженості ресурсів та граничних екологічних вимог розподілені 

нераціонально між окремими формами господарювання. Зокрема, значну 

частку земельних русурсів, капіталу, людських ресурсів зосереджено в 

агропромислових об’єднаннях, тоді як в інших організаційних формах 

(фермерство – земля, фінансові ресурси, сільські домогосподаства – 

фінансові можливості) ці ресурси є обмеженими, що гальмує їх власний 

розвиток та конкурентні можливості. Це є джерелом диспропорцій не  тільки 

в організаційному процесі формування архітектоніки, але й деформує 

економічні відносини між різними організаційними формами через 

неспівставні фінансові можливості, створючи нерівноправі передумови для 

отримання належної їм частки доходу від функціонування всього 

сільськогосподарського виробництва і аграрного сектора 

3. Форми економічної діяльності у прояві своїх функціональних 

можливостей легалізують фактичні зміни у економічній організації аграрної 

сфери, а практика організаційних перетворень, що є більш  динамічною і 

випереджає у своїх змінах інституціональні перетворення, утверджує  нову 

архітектоніку аграрної сфери, яка не цілком відповідає її основним законам.  
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 Враховуючи те, що інституційні зміни в процесах організаційно-

економічних перетворень відбуваються повільнішими темпами, ніж 

адаптація самих організаційно-правових форм до вимог ринку, це вимагає 

посилення впливу держави на формування архітектоніки аграрної сфери 

через забезпечення кращих можливостей для прискореного розвитку 

соціально більш значущих форм (фермерство, особисті селянські 

господарства) та обмеження в розвитку агропромислових об’єднань та їх 

розмірів. 

4. Ефективність діяльності агропромислових об’єднань є 

загальновизнаною, а  джерелом їх ефективності, що трактується переважно 

через ефект масштабу, вказуються техніко-технологічні параметри 

виробництва, переваги в якості менеджменту, маркетингу, логістиці, 

кращому доступу до капіталу і значних фінансових можливостях, 

конкурентні переваги, обумовлені монопольним становищем.  Ефективність 

агрооб’єднань як домінуючої організаційно-правової форми обгрунтовується 

на основі вказаних проявів, тоді як їх інституціональний характер є поза 

увагою. що методологічно обмежує рамки дослідження.  

Нами вперше запропоновано теоретико-методичний підхід щодо 

визначення ефекту масштабу в залежності від форми діяльності як 

економічної категорії, Встановлено, що ефективність функціонування 

організаційцної форми проявляється через ефект масштабу як економія від 

комбінації ресурсних чинників у виробничій сфері (мікрорівень-

трансформаційні витрати) та як отримання вигоди, що забезпечується 

діяльністю цієї форми в зовнішньому середовищі (макрорівень-транзакційні 

витрати). Для складних організаційно структурованих інтегрованих форм 

ефект масштабу додатково зростає за рахунок економії витрат на 

внутріфірмову взаємодію (мезорівень-інтеракційні витрати).  

Таким чином, ефект масштабу є властивим для всіх організаційних 

форм, а його обсяг перебуває в залежності від виду організаційно-правової 

форми господарюючого суб’єкта, рівня його інституціоналізації та 
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структурної організації.  Ключовим критерієм досягнення ефекту масштабу є 

якість інституціонального середовища та загальна архітектоніка аграрної 

сфери.   

5. Для обгрунтування стратегії розвитку аграрної сфери і загального 

конструкту її архітектоніки на перспективу важливим є встановлення 

граничних параметрів і інституціональних обмежень розвитку агрооб’єднань 

як організаційно-правової форми. Сьогодні  кількісні показники  їх зростання 

дещо сповільнились, проте існують умови для їх утворення, що може  

привести до загострення соціальних проблем (безробіття, конкуренція за 

земельні ресурси, ринки збуту, доступу до державних джерел фінансування, 

компенсаційних, дотаційних виплат) за рахунок зменшення можливостей для 

розвитку  інших форм господарювання. 

Для посилення впливу і ролі держави у формування рівноправних умов 

щодо ефективного функціонування всіх організаційно-правових форм нами 

обгунтовано теоретико-методологічні підходи, які поглиблюють розуміння 

природи сучасного етапу організаційно-економічних перетворень, що 

дозволяє більш глибоко обґрунтувати наукові рекомендації щодо 

удосконалення процесу формування архітектоніки аграрної сфери через 

інституціональні інструменти. Основний напрям цих перетворень необхідно 

зосередити на тих формах, які є недостатньо розвинутими, але більш 

соціально значущими (фермери, ОСГ ). 

Результати дослідження з цього розділу опубліковано в наукових 

працях  [118, 147, 148, 146, 161] 
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РОЗДІЛ 3 

ФЕРМЕРСЬКИЙ  УКЛАД ЯК ЕЛЕМЕНТ 
АРХІТЕКТОНІКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ  

 

3.1. Фермерство як  новостворений  елемент  

архітектоніки аграрної сфери 

Одним із результатів проведення в Україні у кінці ХХ ст. радикальних 

аграрних реформ було впровадження фермерських господарств, які стали 

своєрідною інституціональною інновацією. На той час за кількістю 

новостворених суб’єктів господарювання вони були найбільш 

багаточисельною групою субєктів господарювання в організаційній 

структурі системи ринкового господарювання на селі. Поряд з іншими 

господарськими одиницями фермерські господарства як самостійна форма 

господарювання стали повноправними учасниками виробничих та соціально-

економічних відносин в аграрній сфері.  

Трансформації сільськогосподарського і агропромислового 

виробництва в державі через механізм організаційно-економічних 

перетворень суб’єктів господарювання створили нову систему ринкового 

господарювання в аграрній сфері. Вона передбачає формування 

багатоукладної економіки, наявність різних організаційно-правових форм 

економічної діяльності, що забезпечує саморегулювання системи і ефективну 

реалізацію відносин власності в процесі суспільного відтворення на етапах 

виробництва, розподілу, обміну і споживання аграрної продукції. Така 

модель аграрного сектора містить передумови для змін в соціальній сфері, 

оскільки  створює селянам великі можливості для прояву самостійності, 

ініціативи і підприємливості на основі реалізації права власності на засоби 

виробництва і вироблену продукцію, що наповнює всю соціально-економічну 

систему аграрної сфери новим змістом та сприяє формуванню її загальної 

архітектоніки на нових засадах.  
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В означеній системі фермерські господарства виступають формою 

підприємництва, що  у вигляді інституціоналізованої організаційно-правової 

форми виконує функцію самостійного елемента в конструкті архітектоніки 

аграрної сфери.  

Упродовж останнього десятиріччя кількість фермерських господарств 

досить стабільна і водночас домінуюча у системі аграрного господарювання. 

Також фермерство відіграє велику роль у формуванні середнього класу на 

селі, а його питома вага у площі сільськогосподарських угідь і обсязі валової 

продукції помітна. Фермерські господарства мають велике значення у 

забезпеченні зайнятості сільського населення, поповненні місцевого та 

державного бюджетів. Отже, фермерство є результатом організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері держави і відтворює процес  

реформування суспільних відносин на селі як відзеркалення політико-

організаційних, економічних та соціально-психологічних передумов змін в 

українському суспільстві.  З цих позицій фермерство слід розглядати не 

тільки як організаційну форму економічної діяльності, що є  його спрощеним 

трактуванням,  але й як суспільний уклад і важливий елемент архітектоніки 

аграрної сфери держави. 

Результати діяльності фермерських господарств дають підстави 

констатувати, що вони є однією з ефективних форм господарювання, 

надійним засобом вирішення продовольчої безпеки та фактором 

забезпечення соціально-політичної стабільності нашої країни. Однак 

перспективи їх існування повинні опиратись на пошук більш ефективних 

способів розвитку фермерських господарств із вищими кінцевою 

результативністю та конкурентоспроможністю в ринковому середовищі в 

порівнянні з іншими організаційними формами. Ця проблема на сучасному 

етапі організаційно-економічних перетворень і розвитку аграрної сфери 

належить до найбіль актуальних і значимих. 

 Одним із шляхів її вирішення є побудова організаційно-економічного 

механізму розвитку виробництва у фермерських господарствах, що не 
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потребує залучення значних зовнішніх капіталовкладень, зокрема – 

державних, але гарантує отримання високих кінцевих результатів.  Тому 

дослідження проблем формування і розвитку фермерства у якості  елемента 

загальної архітектоніки аграрної сфери як цілісної системи, що має 

соціоекономічний зміст, є важливим завданням нашого дослідження. 

Необхідність існування та подальшого ефективного розвитку 

фермерських господарств обумовлена їх широкою функціональністю. 

Зокрема, вони забезпечують поповнення обсягу та асортименту 

сільськогосподарської продукції; забезпечують раціональне використання 

матеріальних та трудових ресурсів сільських територій; економію 

капіталовкладень у сільське господарство; зростання ефективності та 

продуктивності використання землі; скорочення втрат сільськогосподарської 

продукції; поповнення місцевого бюджету тощо. Фермерське господарство 

може бути означене як своєрідна складно структурована форма 

територіальної організації агропромислового виробництва, своєрідний тип 

сільського поселення, в якому органічно та компактно поєднуються земельна 

площа й садиба з виробничими, господарськими та житловими будівлями, 

технікою й інвентарем. Його призначення в перші 10-15 років формування – 

забезпечення родини продовольством, освоєння місцевих продовольчих 

ринків, формування середнього класу на селі. У вузькому розумінні 

фермерське господарство  це виробнича одиниця (підприємство) 

сільськогосподарського типу, метою діяльності якого є одержання прибутку 

та виконання соціальних функцій [68, c.4].  

Фермерські господарства належать до дрібнотоварних виробників 

продукції. Основною метою їх діяльності є забезпечення власних потреб у 

сільськогосподарській продукції і продовольстві та продаж надлишків такої 

продукції. На таких принципах формувалися фермерські господарства в 

Україні на початку 90-х років минулого століття. В процесі  їх розвитку і 

зміцнення цілі та завдання їх діяльності змінювалися. Сьогодні більшість 
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фермерів виробляє продукцію для продажу і лише частину такої продукції 

залишають для власних потреб. 

Становлення фермерських господарств у ринкових умовах є складним і 

довготривалим процесом, що відображає суспільний зміст організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері держави. Фермерство – це не 

тільки спосіб організації праці або виробнича ланка в 

сільськогосподарському виробництві, це в значній мірі спосіб забезпечення  

добробуту селянина, стиль його життя зі своїми історією, менталітетом, 

психологією. Розвиток фермерських господарств тісно переплітається із 

соціально-економічними процесами, що відбуваються в країні [212, c. 33]. Це 

дає нам додаткові підстави трактувати фермерство як соціально-економічний 

уклад, на чому постійно  наголошував, зокрема, відомий вчений-аграрник  

В. В. Юрчишин [370]. 

 Саме тому в сучасних умовах одним із актуальних завдань є 

формування і здійснення такої політики розвитку сільського господарства, 

яка б забезпечувала створення сприятливих умов для зародження та 

ефективної роботи фермерських господарств як форми господарювання і  як 

укладу сільського життя. Розвиток фермерства як організаційної форми 

економічної діяльності на селі є однією з важливих ланок проведення 

аграрної реформи, оскільки в них не просто зайнята велика частка 

працездатного сільського населення, а це  основа сільського способу життя, 

запорука збереження традицій господарювання на землі та елемент 

національного становлення нашої держави.  

У науковому  визначенні фермерства як форми організації виробництва 

товарної сільськогосподарської продукції немає єдності поглядів, і кожен 

дослідник зосереджує увагу саме на тих аспектах діяльності фермерів, які він 

вважає основними. На нашу думку, найприйнятнішим є визначення 

фермерства як: “Фермерське господарство – це, як правило, сімейно-трудове 

об’єднання людей, життя і побут яких пов’язані з особистою працею, 

спрямованою на виробництво товарної сільськогосподарської продукції з 
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метою одержання доходів, які забезпечують діяльність господарства загалом 

і сім’ї фермера зокрема”. Тобто фермерство – це не лише тип 

підприємницької діяльності, пов’язаний з господарюванням на землі, а й 

соціальна форма буття жителів сільських поселень. 

Фермерські господарства, засновані на приватній власності на землю, – 

це форма вільного малого підприємництва, яке діє на принципах юридичної 

й економічної самостійності. Основна мета створення фермерського 

господарства – збільшення прибутку за рахунок раціонального ведення 

сільськогосподарського виробництва, одержання максимально можливого 

обсягу необхідної суспільству продукції високої якості за мінімальних витрат 

[212]. 

Відповідно до Закону України “Про фермерське господарство” таке 

господарство розглядають як форму підприємництва громадян України, які 

виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 

займатися її переробкою та реалізацією [295]. Варто наголосити, що лише у 

фермерському господарстві повною мірою реалізується право приватної 

власності на землю та засоби виробництва, а також діє принцип 

відповідальності за наслідки господарської і фінансової діяльності [83]. 

Розвиток фермерських господарств в Україні належить розглядати як 

складний історичний процес, зумовлений ринковим механізмом 

господарювання, соціальними та іншими потребами суспільства. Цей процес 

в державі проходив низку етапів, характерних якісними та кількісними 

перетвореннями [121,c.56].  

Хронологія процесу розвитку фермерства, запропонована, наприклад, 

О. Могильним, [220, с. 60-61], виділяє  чотири етапи.  

Перший (1991-1993 рр.) – із початком демонтажу колгоспно-радгоспної 

системи організації сільськогосподарського виробництва та демонополізації 

земельної власності на землю з’являються фермерські господарства, кількість 

яких невпинно зростає. 
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Другий етап (1994-1996 рр.) – активізація земельної реформи, 

роздержавлення та паювання земельних угідь, однак темпи зростання 

фермерських господарств сповільнюється. Значну протидію фермерству 

здійснюють новостворені колективні сільськогосподарські підприємства 

(далі – КСП), які фактично стали правонаступниками колгоспів та радгоспів, 

посилюються антифермерські настрої серед населення. 

Третій етап (1997-1999 рр.) – найзастійніший період у розвитку 

фермерства, оскільки практично припинилося подальше реформування АПК. 

Багато селян відмовилися від фермерської діяльності, досить мало було 

охочих започаткувати її. 

Четвертий етап (грудень 1999 року – донині) – активізація реформ за 

рахунок реструктуризації КСП, структурні зміни в організаційно-правовій 

структурі сільськогосподарського виробництва, масовий вихід селян з КСП. 

Фермерські господарства набувають нового розвитку, розширюються їх 

виробничі параметри, зростають земельні розміри.  

В. В. Липчук запропонував зазначену хронологію доповнити п’ятим 

етапом, який починається з прийняттям нового Закону України “Про 

фермерське господарство”, тобто з середини 2003 року. Особливістю цього 

етапу є підтримка новостворюваних фермерських господарств [195]. Проте, 

на наш погляд, наявність підтримки є недостатнім аргументом для 

використання її як умови для окремої періодизації суспільно-економічного 

процесу. 

На нашу думку, критерієм встановлення окремої періодизації розвитку 

фермерських господарств може бути зміна динаміки їх утворення як 

показника, який відображає якість змін інституціонального середовища, що 

впливає на темпи організаційно-економічних перетворень у всій аграрній 

сфері.  Як показує аналіз, період до 2000 року – це зародження цієї форми і її 

поширення, 2000-2010 роки – стрімкий розвиток, 2010-2017 роки – 

стабілізація розвитку фермерства як організаційної форми і їх утвердження 

як самостійного елемнта архітектоніки аграрної сфери. Ми вважаємо, що 
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аналізувати і оцінювати діяльність фермерських господарств було б доцільно 

в розрізі цих проміжків, враховуючи вплив на загальнодержавні статистичні 

показники сьогоднішньої політичної ситуації в Україні. Разом з тим, 

необхідно врахувати, що інформація про функціонування фермерських 

господарств подається без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а  дані за 2014-2017рр. подані 

без урахування частини зони проведення антитерористичної операції, що 

робить порівняльний аналіз некоректним  (дод. Б, Б 1).  

Необхідність комплексного підходу до аналізу передумов становлення 

і розвитку фермерства є об’єктивною вимогою наукового дослідження.. На 

думку М. Г. Шульського, “передумови становлення приватного сектора в 

агровиробництві, складовою частиною якого є фермерство, є різнопланові і 

носять комплексний характер” [367, с. 16]. Розвиваючи цю думку, автор 

виділяє три основні групи передумов реформування сільського господарства: 

політико-організаційні, економічні та соціально-психологічні, що є цілком 

правомірним .  

Поява фермерських господарств в організаційній побудові 

вітчизняного агропромислового виробництва зумовлена багатьма чинниками. 

Передусім це подальші неспроможність та безперспективність колгоспно-

радгоспної системи, що проявилося в неможливості адаптації до ринкових 

умов господарювання та нездатності реалізувати традиційні для сільського 

господарства завдання: забезпечення населення продовольством та 

промисловості сировиною [195]. 

Економічна неспроможність колгоспів і радгоспів щодо виконання 

поставлених перед ними завдань спровокувала потребу в їх заміні на інші 

організаційні форми ринкового типу, які б якнайкраще відповідали меті 

рефорування аграрного сектора. Ретроспективний аналіз показав, що перші 

фермерські господарства виникли на базі високорентабельних колгоспів і 

надалі значними темпами створювалися саме тут [196]. Поряд з цим 

достатньо обґрунтованою була теза про те,  що політика стосовно розвитку 



 

 
 

215

фермерства мала бути спрямована саме на утворення фермерських 

господарств перш за все на основі збиткових господарств, що дало б змогу: 

– призупинити спад аграрного виробництва; 

– проводити аграрну реформу і формувати багатоукладність в 

аграрному секторі економіки; 

– зберегти створену матеріально-технічну базу виробництва, 

насамперед будівлі і споруди; 

– апробувати в такий спосіб процес аграрної і земельної реформ, 

уникнувши багатьох помилок, які пізніше виявили в механізмі їх реалізації . 

Ще однією передумовою започаткування фермерства вважалась 

потреба у створенні конкурентного середовища в сільському господарстві. 

Створення і розвиток фермерських господарств важливий як чинник, що 

ініціює здорове економічне середовище. Проте такий підхід тоді мав лише 

суто декларативний характер, оскільки створював видимість конкурентного 

середовища в сільському господарстві. Як вдало зауважує О. Степанов, це 

швидше була віртуальна альтернатива колективному колгоспному ладу, який 

і надалі вважали найефективнішим [331]. 

Було й достатньо об’єктивних причин виникнення фермерства. Пе-

редусім назріла потреба в запровадженні таких нових організаційно-правових 

форм господарювання, які б забезпечили якщо не нарощування обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції, то принаймні їх стабілізацію. 

Практика господарювання в особистих підсобних і подвірних господарствах 

свідчила про суттєві переваги такої організації виробництва, де б 

поєднувались в одній особі власник, господар і виробника. 

Безперечно, світовий досвід господарювання в аграрному секторі теж 

відіграв суттєву роль у появі фермерства, адже основною організаційною 

формою господарювання в сільському господарстві розвинутих країн є саме 

фермерські господарства. 

Незаперечним було й те, що село і селяни давно очікували радикальних 

змін, особливо там, де пам’ятали, що таке господар і приватна власність. 
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Власне до таких належали галицькі селяни, які першими зреагували на 

можливості вільного господарювання. І тому перші фермерські господарства 

в Україні виникли саме в Галичині [195]. 

Розвиток нових форм господарювання в Україні відбувався із значними 

труднощами. Чинниками, що стримували розвиток фермерських господарств, 

були: невеликі за площею земельні ділянки, що виділяли у власність 

фермерам; відсутність необхідного реманенту, обладнання, посівних 

матеріалів; нерозвинений ринок сільськогосподарської техніки та продуктів; 

відсутність дієвої державної допомоги; невиконання у повному обсязі 

ухвалених на підтримку фермерства законодавчих актів, невирішеність 

питання з підготовки та перепідготовки майбутніх фермерів. Так, на 1 липня 

1992 року фермери володіли лише 0,3 відсотка сільськогосподарських угідь. 

За кожним господарством у середньому було закріплено по 20 га угідь, з 

яких 17 га – рілля; 44 відсотки взагалі не мали сільськогосподарських угідь. 

На фермерське господарство припадало по дві голови худоби, по троє 

свиней, дві вівці, 20 голів птиці. Дуже низькими залишалися показники, що 

характеризували наявність сільськогосподарської техніки у приватних 

господарів. У середньому лише один трактор на два господарства, один 

вантажний автомобіль на трьох господарів, зернозбиральний комбайн – на 

20 фермерів [197]. 

Слід зауважити, що фермерство є динамічною формою 

господарювання, воно постійно видозмінює свою діяльність під впливом 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. І саме результати цих змін 

потрібно досліджувати, сприяючи ефективному розвитку цієї форми 

господарювання в аграрному виробництві .  

Фермерський уклад – важливий індикатор стану розвитку економічних 

відносин у суспільстві, прояв демократичних засад становлення держави. 

Сучасні фермерські господарства яскраво віддзеркалюють основну суть і 

скерованість аграрної реформи в Україні на вирішення найскладнішої 

економічної проблеми – продовольчої – через забезпечення господарського 
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використання земель приватним власником або орендарем як самостійним 

аграрним товаровиробником. Це відповідає ринковим засадам у економіці 

сільського господарства. Водночас на сучасному етапі в основі економічного 

зростання діючих фермерських господарств повинні бути засади екологічної 

безпеки та соціального розвитку сільських територій [124, с. 86-87]. 

Соціальна значущість досі несформованої спільноти сільських 

підприємців набагато вища за її частку у складі населення та за роль у 

виробництві продовольства. Фермерство також є резервом майбутнього 

середнього класу, що поступово формується в Україні. Нестабільність 

економічного, соціального, політичного і виробничого середовища, стрімкий 

розвиток науково-технічного прогресу, високий рівень конкуренції та ризику 

ставить фермера перед необхідністю адаптації до умов господарської та 

управлінської діяльності [186, с. 57].  

Адекватним суті та завданням фермерства має бути, на наше 

переконання, соціальна основа вітчизняного аграрного виробництва. 

Сутність соціального ринкового господарства полягає в тому, що принцип 

свободи ринку поєднується з принципом соціального вирівнювання. У свою 

чергу під соціальним вирівнюванням розуміють забезпечення такого 

механізму розподілу національного доходу, який би унеможливлював і 

надмірне збагачення, і злиденність громадян. Тому ринковий механізм 

розподілу створеного доходу з різкою їх диференціацією належить вирівняти 

чи виправити за допомогою відповідного спрямування соціальних витрат 

держави, але передусім – проведенням виваженої податкової політики.  

Найважливішою функцією фермерської діяльності є продовольче 

забезпечення населення. Це важлива економічна і соціальна функція, 

недооцінка якої може спричинити соціально-економічну й політичну напругу 

в суспільстві. В цьому проявліється єдність аграрно-виробничих і соціально-

економічних відносин. Важливе значення має соціально-відтворювальна 

функція аграрних відносин, яка безпосередньо й опосередковано впливає на 

систему відтворювальних процесів у суспільстві взагалі і, зокрема, у 
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селянському середовищі. Кількість сільського населення зменшується, 

погіршується статево-вікова структура жителів сіл, природний приріст 

стабільно від’ємний, середній вік населення зростає, частка осіб 

працездатного віку значно перевищує частку дітей тощо. Усе це призводить 

до загострення суперечностей і зростання соціальної напруги у розвитку 

суспільства. Зазначені процеси складаються під впливом багатьох чинників, 

серед яких  основний – економічний. Саме під його впливом формуються 

суспільні відносини у сільській місцевості, в яких роль фермерства є 

вагомою.  

Функціонування фермерських господарств створює підґрунтя для 

формування в сільській місцевості середнього класу за рахунок невеликих 

землевласників та господарств, які проявили свою високу дієздатність. Ця 

обставина є ознакою приналежності фермерських господарств до соціально-

економічної системи аграрної сфери, де вони є значущим елементом [116, с. 87].  

Фермерське господарство як організаційна форма господарювання за 

комплексом ознак подібне до інших середніх і великих підприємств, однак 

вирізняється порівняно меншими обсягами господарської діяльності. 

Фермерському укладу притаманні усі характерні ознаки 

сільськогосподарського виробництва, зумовлені складністю, 

різноманітністю, непередбачуваністю і, безумовно, певним ризиком у 

процесах виробництва, переробки та збуту продукції [48, с. 214]. 

Фермерські господарства як суб’єкти підприємницької діяльності 

повинні посісти належне місце в агропромисловому виробництві держави, 

оскільки ця форма підприємництва в Україні історично пов’язана з 

особливостями національного менталітету – працювати на родинній і 

довірчій основі [184, с. 65] Фермерське господарство є господарюючим 

суб’єктом, тобто самостійним учасником економічного обігу на основі 

товарно-грошових відносин, та становить невід’ємну частку єдиного 

народногосподарського комплексу, що органічно пов’язаний з усіма ланками 

його цілісного організму [184, с. 69-70]. Тому розвиток фермерських 



 

 
 

219

господарств – важлива частина ринкового шляху українського сільського 

господарства. Фермерське господарство в системі агропромислового 

комплексу є рівноправною формою ведення господарства поряд з 

державними, колективними, орендними та іншими підприємствами й 

організаціями, господарськими товариствами [53, с. 30-31], про що свідчать 

наведені дані в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Динаміка кількості та структури чинних господарських суб’єктів  
у сільському господарстві України 

Форма 
господарювання 

Рік 
2013  2014  2015  2016 2017 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 
Господарські 
товариства 8245 16,8 7750 16,8 7721 17,0 8700 18,2 6967 15,3 

Приватні 
підприємства 4095 8,3 3772 8,2 3627 8,0 3752 7,9 3215 7,1 

Кооперативи 809 1,6 674 1,4 596 1,3 738 1,5 448 1,0 
Фермерські 
господарства 34168 69,7 33084 71,6 32303 71,2 33682 70,6 34137 74,9 

Державні 
підприємства 269 0,6 228 0,5 241 0,5 222 0,5 199 0,4 

Підприємства 
інших форм 
господарювання 

1460 3,0 691 1,5 891 2,0 
 
 

603 
1,3 592 1,3 

Разом  49046 100,0 46199 100,0 45379 100,0 47697 100 45558 100 

Джерело: [322, 323, 324] 

Розвиток фермерських господарств слід розглядати як складний 

історичний процес, зумовлений ринковим механізмом господарювання, 

соціальними та іншими потребами суспільства, підкреслює Гарбар В. В. [48, 

с. 215]. Як бачимо, фермерські господарства за кількістю випереджають інші 

організаційні форми економічної діяльності у сільськогосподарському 

виробництві. Варто зазначити, що динаміка кількості фермерських 

господарств протягом усього періоду їх функціонування була нерівномірною. 

Високі темпи зростання кількості фермерських господарств були до 2008 р., 

проте згодом ці темпи дещо знизились і в останні пять років вони  

стабілізувались. 
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Фермерські господарства потрібно розглядати не як підприємства, 

альтернативні акціонерним товариствам, а як підприємства, які доповнюють 

одне одного і дають змогу повніше розкрити потенційні можливості 

сучасного сільськогосподарського виробництва. Отже, фермери не повинні 

конкурувати з колективним виробництвом, а мають спиратися на нього, якщо 

можна, навіть бути його асоційованими членами. У зв’язку з цим ми не 

згодні з ученими, які визначають організацію фермерських господарств як 

“завоювання” сільськогосподарських земель у інших форм власності. Адже 

при проведенні аграрних реформ важливим буде забезпечення умов для 

успішного розвитку як великих виробництв, так і дрібногрупових формувань 

(фермерських господарств, малих підприємств) [212, с. 41]. 

Основними характеристиками фермерського господарства, шо 

відтворюють його сутність, наголошує Зоценко Д. В., є: [105, с. 251] 

1. Юридична особа.  

2. Трудова участь членів коллективу. 

3. Виробництво товарної продукції. 

4. Власна або надана земельна площа. 

5. Мета – отримання прибутку. 

6. Самостійність у виборі предмета виробництва. 

7. Самостійність у виборі способів виробництва. 

Фермерські господарства – організаційно-правова форма 

підприємництва, самостійний рівноправний господарюючий суб’єкт в 

системі організації сільськогосподарського виробництва, що виготовляють 

товарну сільськогосподарську продукцію, здійснюють її реалізацію чи 

переробку. Визначальна особливість і відмінність фермерських господарств 

від інших організаційно-правових форм господарювання на селі полягає в 

тому, що метою діяльності останніх є створення максимально дорогого 

агробізнесу в найкоротший час на основі максимізації результативності. 

Натомість фермерські господарства за умови обмеженості капітальних 
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ресурсів прагнуть максимізувати прибуток у довгостроковій перспективі, тим 

самим забезпечуючи принцип безперервності своєї діяльності [353, с. 62]. 

 Однак з іншого боку, вітчизняні фермерські господарства перебувають 

на стадії розвитку, характерному невисокими темпами зростання обороту та 

низькими фінансовими результатами. На цьому етапі господарства 

зіштовхуються з проблемами виживання, пов’язаними з пошуками місця на 

ринку та грошових коштів [76, с.160]. 

Якщо розглядати зазначені тенденції щодо зростання ролі фермерських 

господарств як локальної форми підприємницької діяльності громадян, які 

реєструються як юридичні особи, що виробляють товарну 

сільськогосподарську продукцію на наданих їм для ведення фермерського 

господарства земельних ділянках, то це має позитивне значення для 

вирішення проблем продовольчої безпеки населення країни. Отриманий у 

результаті цієї діяльності прибуток фермера забезпечує добробут його сім’ї.  

Водночас, фермерська модель як одна з організаційно-правових форм 

землекористування має певні переваги і недоліки. Перевагами є те, що тут 

створені умови реалізації приватної ініціативи, зацікавленості в ефективному 

використанні матеріальних, фінансових і людських ресурсів, максимальній 

економії ресурсів; те, що фермерська діяльність певною мірою вирішує 

проблеми сільського ринку праці, забезпечуючи можливості отримання 

певних заробітної чи орендної плати [234, с. 98-99].  

На думку Т. І. Яворської, перевагами фермерського способу 

господарювання є: спадковість сімейного сільськогосподарського бізнесу; 

господарське ставлення до землі й безпосередній контакт фермера із 

сільською громадою; наявність на території сільської ради одного або 

кількох фермерських господарств дає змогу підвищувати рівень зайнятості 

сільського населення; можливість створення неформальних об’єднань для 

координації зусиль із вирішення соціально-економічних проблем [373]. 

 Іншими соціально значущими перевагами фермерства є сімейний 

характер бізнесу, який виключає рейдерство та корпоративні конфлікти, а 
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також можливість позаконкурентного (без проведення земельних торгів) 

отримання сільськогосподарських земель у користування, що перебувають у 

державній або комунальній власності відповідно до п.п. 134.2 ст. 134 

Земельного кодексу України [125, с. 210]. Водночас недоліками фермерських 

господарств є: відсутність належної державної підтримки; надмірна 

бюрократизація під час отримання державних пільг; відсутність ресурсного 

забезпечення розвитку фермерських господарств; ціновий диспаритет в 

аграрній сфері.  

На ефективне функціонування та розвиток фермерських господарств 

істотно впливають внутрішні та зовнішні умови їх розвитку (рис. 3.1) [49, 

c. 101]. 

 
Рис. 3.1. Умови  розвитку фермерських господарств 

 

Спільна дія поданих на рис. 3.1 внутрішніх і зовнішніх факторів 

зумовлює тенденції розвитку фермерських господарств. Так, на початку 

Передумови для розвитку фермерських 
господарств 

внутрішні зовнішні 

1. Інституціональне середовище 
2. Ринковий механізм  
3. Ринкова інфраструктура 
4.  Держпідтримка (закон і ре- 

алізація, організаційні та інші 
заходи 

5. Соціальне визнання   
6. Підтримка місцевої влади, 

інфраструктура освіти, науки, 
консультування, навчання 

7. Кредитування 
8. Ресурсне забезпечення 

(насіння, добрива, засоби за- 
хисту і т.д.) 

9. Фермерські кооперативи 
10.  Криміногенність 
11.  Інші зовнішні умови 

1. Наявність підготовлених 
фахівців, спеціалістів, 
потенційно здатних до 
фермерської діяльності  

2.  Досвід господарської 
діяльності  

3. Наявність знань  
4. Ресурсне забезпечення  
5.  Виробнича структура гос- 

подарства 
6. Технології виробництва 
7.  Внутрішньогосподарський 

економічний механізм  
8. Стартові результати  і 

ефективінсть виробництва 
9.  Інші внутрішні умови 
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формування фермерссива як організаційної форми значний 

інституціональний вплив мала держава, завдяки якому господарства було 

створено, а пізніше, у процесі їх розвитку, кількісні показники поступилися 

якісним [49, с. 101]. 

Розвиток фермерських господарств об’єктивно є тривалим і поступовим 

процесом. Слід відзначити, що з початку 20-х років ХХ ст. основною 

тенденцією розвитку фермерства України стало не лише збільшення 

кількості господарств, а й розширення розмірів їх землекористування [195, 

с. 79] (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Динаміка кількості фермерських господарств України 
Джерело: [195, с. 62; 322, 323, 324] 

Як видно наведеної діаграми, розвиток фермерства є процесом, що має 

свою  динаміку, яка відображає зміни в навколишьому середовищі, в якому 

функціонує ця форма. Щорічно впродовж 1992-2001 років в Україні в 

середньому було створено понад чотири тисячі фермерських господарств. 

Найбільша їх кількість протягом усього періоду дослідження була 

зареєстрована у південних областях держави, і у 2017 рці їх кількість 

становила: у Миколаївській (3389), Одеській (4001), Дніпропетровській 

Од. 

роки 
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(3225), Запорізькій (2048) та Херсонській (2070), Кіровоградській (2595) 

областях (додаток Б). Протягом з 2001 по 2010 рр. кількість фермерських 

господарств стабілізувалась а сам процес став за характером еволюційним, в 

ході якого ця організаційна форма набувала повноцінної інституціоналізації 

та перетворилась в самостійний елемент архітектоніки аграрної сфери. Її 

організаційно-економічнеі перетворення, що в конкуренції з іншими 

формами відбуваються шляхом органіізаційного і фінансового зміцнення, все 

повніше розкривають її потенціал. 

Виробнича функція фермерства як форми економічної діляльності 

реалізується насамперед за умов наявності використовуваних нею ресурсів та 

можливістю доступу до їх надбання. Вхідні ресурси є основою будь-якого 

підприємництва. В сільськогосподарському виробництві три основні види 

ресурсів – земля, праця, капітал, є ключовими чинниками виробництва. Для 

сільськогосподарського підприємства природні ресурси, насамперед земля, – 

основний засіб виробництва. 

Саме наявністю ресурсів, їх якісним складом, а також розмірами 

землекористування, визначають масштабність і темпи економічного розвитку 

фермерства як організаційної форми. Проблема формування ресурсної бази 

набула особливої значущості для новостворених господарств.  

Обмежувальними ресурсами для фермерських господарств є земля та 

праця. Перша – обмежена у просторі, тому доведення її розмірів до тих, які 

забезпечують нормальне функціонування господарства, проблематичне. 

Щодо праці, то фермерське господарство – це передусім господарство 

сімейне, тож наявність працездатних членів сім’ї та можливість залучення 

додаткових трудових засобів є лімітувальним фактором виробництва [195, 

c. 90].  

Збільшення кількості фермерських господарств означало і суттєве 

збільшення земельних угідь, задіяних у їх діяльності (рис. 3.3). В період 

становлення фермерства за результатами реалізації Указу Президента 

України від 3 грудня 1999 р. площа земель, залучених ними, щорічно 
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зростала і на 1 січня 2001 р. становила 2157,6 тис. га, або 5,2% всіх 

сільськогосподарських угідь в Україні. У 2009 р. цей показник зріс до 4,3млн. 

га або на 11,8 % від усіх сільськогосподарських угідь. В останні роки цей 

показник поступово зростає і коливається в межах 4,5- 4,6 млн.га, а їх частка 

становить  10-11 % від загальної площі сільськогосподарських 

угідь

2157,6

3661,2

4298,6 4290,8 4345,9 4389,4 4273,5
4578,3 4343,7 4437,9 4580,1

162,5 109,5 97,6 95,3 103 109,9 111,8 103,7 106,3 105,9 106,8

1994

4311,1

4396,3

3492,6

4165,1

4161,9

4221,9

4260,7
4145

4450
4223,3

0
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3500
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4500
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площа сільськогосподарських угідь, тис. га поголів"я ВРХ, тис. гол.
площа ріллі, тис. га

Рис. 3.3. Динаміка землезабезпечення та поголів’я великої рогатої худоби  

у фермерських господарствах України 

Згідно з даними [322, 323, 324]  
 

Найбільшою кількістю земельних угідь володіють фермери 

Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Запоріжської, 

Кіровоградської областей (додаток Б1). Суттєвий вплив на середні розміри 

землекористування мають обмежувальні чинники, зокрема законодавчі та 

адміністративні рішення щодо обмеження земельних наділів, наданих 

фермерам для ведення господарства, стартові фінансові можливості 

фермерів, стан взаємозв’язків з іншими господарськими структурами [195]. 

Поряд з  тенденцією до збільшення площі сільськогосподарських угідь 

і  ріллі у фермерських господарств має місце високий  показник розораності 

угідь, який становить 97 %, що характерно для рослинницького напряму 

виробництва. Однак малі розміри землекористування часто спричинюють 

роки
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диспропорції у структурі посівних площ фермерських господарств. Посіви 

окремих культур розміщують з періодом повернення через три-чотири роки, 

одак як, рекомендовані  агротехнічні умови становлять для культур вісім-

десять років. За такої структури важко знайти хороших попередників для 

озимої пшениці, а також уникнути повторних посівів зернових культур, що 

призводить до виснаження родючих ґрунтів, зменшення урожайності, 

виникнення екологічних проблем та зменшення дохідності господарств. 

Це поряд з іншими причинами ускладнює умови для розвитку 

тваринництва та частково впливає на скорочення поголів’я великої рогатої 

худоби. Варто відзначити, що фермерські господарства утримують лише 2-

3 % великої рогатої худоби у загальному заліку серед  сільськогосподарських 

підприємств України.  

Як уже було зазначено, ефективне функціонування фермерських 

господарств нерозривно пов’язане із розвитком сільських територій. На 

думку Любар Р. П, в умовах, коли скорочується кількість сільського 

населення, руйнуються поселенська мережа та соціальна інфраструктура, 

фермерські господарства стають саме тим елементом, який запобігає цьому 

негативному процесу [207, с. 154]. 

В процесі першого етапу організаційно-економічних перетворень 

держава створювала найсприятливіші умови для функціонування і розвитку 

переважно корпоративного сектора сільськогосподарського виробництва. У 

результаті цього поряд із промисловим птахівництвом з’явилося 

великотоварне виробництво комерційно привабливих експортоорієнтованих 

культур (зернових, насіння соняшнику, ріпаку). Незважаючи на це, 

фермерські господарства забезпечували виробництво більшості видів валової 

продукції сільського господарства, а   частка вироблюваної ними продукції 

зросла від 1,7 % у  2000 р. до 5,0 % 2010 р. 

Розвиваючись, фермерські господарства набули повної економічної 

свободи, досягли певних позицій на ринку, проте їх можливості у підвищенні 

продуктивності праці, організації високоефективного виробництва 
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сільськогосподарської продукції залишаються не повністю реалізованими 

через низку невирішених проблем (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Порівняльна оцінка діяльності аграрних формувань України, 2017 р.* 

Показник Сільськогосподарсь
кі підприємства 

Фермерські 
господарства 

Кількість підприємств, од. 11421 34137 
Середньооблікова кількість працівників, зайнятих у 
сільськогосподарському виробництві, осіб 497,8 тис 93704 

Сільськогосподарські угіддя – всього, тис. га 19960,2 4580,1 
На одне господарство   
Вартість валової продукції у порівняльних цінах 
2010 р., млн грн 140535,2 21743,1 

              рослинництва, млн грн 108601,1 20338,8 
              тваринництва, млн грн 31934,1 1404,3 
Вартість валової продукції у розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь, млн грн 70,4 47,5 

Забезпеченість тракторами, штук 91844 37428 
Трактори у розрахунку на 10000 га ріллі, штук 46,8 81,7 
Рівень рентабельності сільськогосподарської 
діяльності, % 18,7** 23,6 

* розраховано згідно з [329]  
** зокрема фермерські господарства 
 

Сучасні  фермерські господарства мають ефективність, співставиму  із 

сільськогосподарськими підприємствами, проте її рівень ще не достатній. 

Прибутковість виробництва значною мірою залежить від розмірів площі, яка 

припадає на фермерське господарство. Доходи фермерських господарств від 

реалізації продукції не забезпечують формування на достатньому рівні 

джерел для розширеного відтворення виробництва, в т.ч. для будівництва та 

оснащення тваринницьких приміщень, придбання племінної худоби, що 

стримує розвиток тваринництва у фермерських господарствах. Значна 

кількість вирощеної товарної продукції не знаходить покупців через 

відсутність можливості її продажу. До того ж, не всі виробники мають умови 

для тривалого її зберігання, що приводить до значних втрат. 

Проведені дослідження показують, що землю найефективніше 

використовували у господарствах із площею сільськогосподарських угідь до 
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3 га. У цих господарствах показник чистого прибутку, який припадає на 

100 га сільськогосподарських угідь, удвічі вищий, ніж аналогічний показник 

у фермерських господарствах із розміром землекористування понад 500 га. 

Основним фактором може бути те, що земельні ділянки в цих господарствах 

повністю перебувають у приватній власності, що змінює і ставлення 

селянина до їх використання. Також відіграє роль вид продукції, яку 

вирощують у цих господарствах. Це здебільшого овочі та баштанні культури, 

тобто високотоварна продукція. Крім того, як відзначає Жибак М. М., ефекту 

від підприємницької діяльності можна досягти саме у невеликих 

підприємствах, які, не потребуючи значних витрат, забезпечують високу 

оборотність капіталу і гарантують прибуток за можливого допустимого 

ризику [98, с. 14]. 

Як стверджують науковці, структура і організація виробництва у 

фермерських господарствах не відповідають вимогам ринкової економіки і 

вирізняються незбалансованістю основних видів ресурсів: землі, праці й 

капіталу. Хоча, попри це, фермерські господарства як організаційна форма 

вважають гнучкішими до адаптації виробництва для отримання вищої 

цінності продукту. За умови збільшення розмірів, поглиблення спеціалізації 

вони зможуть замінити невеликі диверсифіковані і часто неефективні 

господарства та набудуть ознак комерційної орієнтації [53]. 

Основними проблемами розвитку фермерства як новоствореної 

організаційної форми економічної діяльності  в сільськогосподарському 

виробництві України і зростання його ефективності є, на наш погляд,  

відставання від сучасних тенденцій впровадження інноваційних технологій 

ведення сільського господарства, недостатня організаційна структурованість 

всієї сукупності фермерських господарств у регіональні та загальнодержавні 

структури, в т.ч. нехтування можливостями, що їх надають інтеграційні та 

кооперативні процеси. 

  Нові технології та технічне забезпечення виробничих процесів 

недоступні для більшості фермерів через їх високу вартість, тоді як  перехід 
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на вищий техніко-технологічний рівень господарювання вимагає додаткового 

залучення коштів.  

Банківське кредитування у нинішній період економічної та політичної 

нестабільності в державі для фермерів є ризикованим і малопривабливм 

способом розвитку виробництва. Ставки кредитування банківських установ 

із супутніми послугами перевищують 30 % річних, що співставимо з рівнем  

рівень рентабельності виробничої діяльності фермерів, який у 2017 р. 

становив 23,6 %. Це означає, що  залучення банківського кредитування є 

додатковим фінансовим тягарем для діяльності фермерів.  

Таким чином, імплементація фермерства, як новоствореної 

організаційної форми, в загальний конструкт аграрної сфери поки що не має 

необхідних передумов для її більш ефективного функціонування, що стримує 

подальші організаційно-економічні перетворення і обмежує значення  цієї 

форми в якості самостійного елемента її архітектоніки, потребуючи  

удосконалення  інституціонального середовища. 
 

 
3.2. Інституціоналізація фермерства  в аграрній сфері 

 

Фермерські господарства в якості організаційної форми на державному 

рівні було визнано 20 грудня 1991 р., коли Верховна Рада України прийняла 

Закон України “Про селянське (фермерське) господарство”. Як видно з самої 

назви закону, на той час не було чіткого розуміння суті фермерства, яке 

ототожнювалось з селянським господарством. Це створило своєрідну 

інституційні пастку, що не дозволила спрямувати утворення фермерських 

господарств на засадах і принципах, які є відмінними від функціонування 

селянських господарств. Ці форми, хоч і мають спільне джерело походження 

– приватну власність на землю,  та опираються на використання власної 

праці, однак відрізняються метою своєї діяльності, рівнем товарності 

виробництва, ринковою поведінкою тощо. Внаслідок такого трактування  

багато проблемних питань розвитку фермерства не було унормовано, що 
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потребувало нових законодавчих обґрунтувань. Саме тому 22 червня 1993 р. 

прийнято Закон України “Про селянське (фермерське) господарство”, яке 

частково усувало наявні неузгодженості, а через десять років, на основі  

узагальнення практики функціонування фермерства, у 2003 р. прийнято  

Закон України “Про фермерське господарство”. Саме на основі цього закону 

в узгодженості з іншими законодавчими актами означено законодавче поле 

функціонування фермерських господарств. Таким чином, створення 

інституціонального середовища для запровадження нової організаційної 

форми, її формування і розвитку, потребувало значного часу,  що дозволило 

іншим організаційним формам, зокрема агропромисловим об’єднанням, 

зайняти вигідніші позиції на ринку. 

Відповідно до Закону “Про фермерське господарство” було 

запропоновано визначити економічні, соціальні та правові засади створення 

та діяльності фермерських господарств як провідного сектора виробництва 

сільськогосподарської продукції та прогресивної форми підприємницької 

діяльності громадян у галузі сільського господарства держави. У Законі 

відображені нові положення, спрямовані на забезпечення розширення сфери 

фермерського господарювання у сільськогосподарському виробництві, 

підвищення ефективності фермерського господарювання та зростання 

конкурентоспроможності продукції фермерських господарств на 

вітчизняному і зарубіжних ринках [188]. 

Прийняття 25 жовтня 2001 р. Земельного кодексу України позитивно 

позначилось на правовому регулюванні діяльності фермерських господарств. 

Зокрема визнання суб’єктом права власності на землю саме фермерського 

господарства свідчило про зміцнення його правового статусу як юридичної 

особи. Господарський кодекс України також містить певні положення щодо 

фермерського господарства. Так, відповідно до ст. 114 Господарського 

кодексу фермерське господарство є формою підприємництва громадян з 

метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської 

продукції. Детальніше положення щодо правового режиму майна 
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фермерського господарства регламентовані положеннями Закону України 

“Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 р. 

Національне законодавство про фермерські господарства вчені-

аграрники умовно поділяють на три групи [83, с. 82]: 

1. Загальне законодавство, що діє стосовно всіх суб’єктів 

господарювання аграрного сектору економіки. 

2. Галузеве законодавство, до якого належать цивільне, аграрне, 

земельне, трудове, фінансове, сімейне, адміністративне, кримінальне та інше. 

Воно регулює певні однорідні правові суспільні відносини і стосується не 

лише фермерських господарств.  

3. Фермерське законодавство, яке регулює діяльність лише 

фермерських господарств. 

Зазначимо, що сучасне законодавство стосовно фермерських 

господарств досить об’ємне, не завжди чітке та послідовне. Тому на практиці 

є чимало фактів його порушення, що частково можна пояснити неналежною 

організацією юридичного обслуговування фермерських господарств.  

Важливе значення для правового регулювання діяльності фермерських 

господарств мають Закони України “Про власність”, “Про підприємництво” 

та ін. У другій умовній групі важливу роль у галузевому законодавстві 

відіграє земельне законодавство. 

Проте чіткого правового становища фермерських господарств досі не 

визначено, що спричинює численні дискусії на рівні теорії і практики. 

Фермерське господарство – самостійний господарюючий суб’єкт. Це означає, 

що воно є специфічною формою вільного підприємництва, заснованого на 

принципах економічної вигоди. Академік О. О. Погрібний зазначає, що 

фермерське господарство становить одну з найперспективніших 

організаційно-правових форм ведення сільського господарства, яка сприяє 

самостійності й зацікавленості виробника в кінцевих результатах роботи.  

Наявність фермерства в Україні пов’язана передусім із виникненням 

інституту приватної власності на землю, а відповідно – зі зміною юридичної 
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природи майнових відносин на селі. Тобто воно стосується найважливіших 

положень аграрної реформи в Україні й формує новий та перспективний 

суб’єкт аграрно-правових відносин]. 

Незаперечним на сьогодні є факт дедалі більшого значення фермерства 

як найперспективнішої форми господарювання в малому аграрному 

підприємництві, що має потенціал розширення підприємницького 

середовища та формування і стабілізації середнього класу в суспільстві. 

Несприятливі тенденції у розвитку та функціонуванні фермерських 

господарств значною мірою зумовлені все ще недостатньо сформованим 

інституційним середовищем. Водночас заходи підвищення ефективності 

діяльності фермерських господарств мають ґрунтуватися на 

інституціальному підґрунті як регулючій системі забезпечення бажаного 

економічного ефекту цієї форми підприємництва.  

Д. Норт розглядав інститути як організації. Так, інституції у його 

працях були трактовані як “правила гри”, а інститути – як гравці [231]. 

К. Ерроу під організацією, як категорією інституціалізму, розумів “групу 

індивідів, які прагнуть досягти певних спільних цілей або, інакше кажучи, 

максимізувати цільову функцію” [1]. О. Вільямсон зазначав, що “організація 

– це сукупність людей, які структурно відокремлені в рамках впорядкованих 

процесів отримання і переробки інформації, прийняття рішень з деякого 

набору питань, пов’язаних з використанням обмеженості ресурсів”[9]. 

Е. Фуруботн та Р. Ріхтер подають точніше та ширше визначення організацій, 

тобто інститутів. У них “…організації загалом розуміються як структуровані 

групи індивідів, що дбають про спільні цілі. Фірми, ринки, держави в цьому 

сенсі являють собою організації” [348, с. 339]. Отже, термін “інститут” 

означає формування та встановлення, побудову, структуризацію та 

організацію, за допомогою яких реалізуються інституції, тобто власне 

інституції виконують специфічні суспільні функції, передають або навчають 

їх нових агентів, гравців. 



 

 
 

233

Відповідальність за створення інституціонального середовища, 

сприятливого для утворення, функціонування і розвитку певних 

організаційних форм економічної  діяльності, в тому числі за запровадження 

інститутів та відповідних інституцій, несе держава. Запроваджуючи 

фермерство, інституціональне середовище в цій сфері формувалось з огляду 

на те, що найбільш мотивуючою є приватна форма власності, яка б 

забезпечила поєднання в одній особі власника засобів виробництва та праці, 

працівника і менеджера. З огляду на це, офіційно зареєстрованих фізичних 

осіб-підприємців в селі статистично відносять до господарств населення, 

хоча розмір їх земельних угідь часто перевищує середній розмір угідь 

вітчизняних фермерських господарств. Це вказує на значний прихований 

потенціал розвитку фермерських господарств, що може бути активізований 

створенням та підтримкою ефективного інституціального забезпечення з 

боку держави, наголошує Півторак В. С. [269]. 

Проблема взаємодії держави і підприємницьких структур є однією з 

найважливіших проблем, яка паотербує наукового обгрунтування для 

підвищення ефективності  економічної діяльності. Усі економічні реформи 

певною мірою є спрямовані або на посилення, або на послаблення ролі 

держави в регулюванні діяльності певних груп субєктів господарювання, в 

тому числі через їх організаційно-економічні перетворення під впливом 

інституціональних змін. Напрям і ефективність інституціональних змін 

залежить від стратегічної мети загальних економічних реформ та напрямів і 

способів їх реалізації у окремих секторах національної економіки на основі 

гармонізації суспільних інтересів. 

 В аграрній сфері взаємоузгодження  інтересів держави і аграрного 

бізнесу і підприємництва досягають тоді, коли набір стратегічних зон 

господарювання у сфері підприємництва кореспондується зі спектром 

завдань, вирішення яких передбачено у плані соціально-економічного 

розвитку. Відтак, розробляючи економічну стратегію, необхідно визначити, 

обслуговування якого набору стратегічних зон господарювання сфери 
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підприємництва дасть змогу найкраще використовувати наявний 

стратегічний потенціал [280].  Такий підхід дозволяє обгрунтовано 

здійснювати заходи щодо створення інституціонально сприятливих (або 

обмежувальних) умов для формування, функціонування і розвитку тих 

організаційних форм, які майють найбільшу соціально-економічну 

значущість і є пріоритетними на певному етапі трансформації всієї 

суспільно-економічної системи держави. 

На нашу думку, інституціалізація фермерства  як організаційної форми 

у її категоріальному сенсі – це тривалий суспільно-економічний процес, 

наслідком якого можна вважати перетворення цієї форми економічної 

діляьності у невід’ємну частину єдиної соціально-економічної системи 

держави та окремий елемент архітектоніки аграрної сфери, що за своєю 

сукупністю використовуваних ресурсів і  отримуваних результатів на основі 

контурентних відносин досягає необхідної суспільної і економічної 

ефективності. 

Отже, метою інституціалізації фермерства як організаційною формою 

економічної діяльності на селі є досягнення компромісу між державою та 

фермерськими господарствами,  в об’єднанні ресурсів (в т.ч. і інституційного 

походження) і розподілу економічних і суспільних ризиків. Це означає, що 

інституціалізація фермерства має і соціальне значення.  

Тому можемо стверджувати, що регулювання взаємодії держави і 

фермерських господарств має бути орієнтоване на створення умов, що 

забезпечують досягнення економічної стійкості, по-перше, самих 

фермерських господарств і, по-друге, економічної стійкості сільських 

територій та країни загалом. Це має проявлятись у забезпеченні високого 

рівня якості життя селян; створення і підтримки сприятливих умов для 

досягнення глобальної мети на основі визначення найважливіших інститутів 

системи макроекономічного регулювання; конкретизації екзогенних і 

ендогенних умов. 



 

 
 

235

Інституційний механізм – це соціальна система, якій притаманні свої 

певні закономірності, відносини та характерна поведінкова форма існування. 

Однією з основних функцій інституційного механізму є встановлення і 

підтримання певного порядку функціонування економіки [24,  с. 5].  

У інституційному механізмі перетворень аграрної сфери виділяються 

етапи, обумовлені різними рушійними зусиллями, зокрема: до 2000 р. 

ініціатива в перетвореннях виходила з боку держави, через законодавчо-

нормативний вплив, тобто через вплив формальних інституцій “згори-

донизу”.  Після 2000 р., нормативно-правове забезпечення формування і 

функціонування  ринкового механізму господарювання в аграрному секторі 

восновному було завершено. На наступному етапі організаційні форми 

господарювання розвивались еволюційно, адаптовуючись до нових умов , в 

тому числі переважно на основі інтеграційних процесів. Фермерство 

натомість розвивалось шляхом економічного зрсотання та укріпнення 

розмірв, організаційно не розвиваючись. З 2008 р., після вступу України до 

СОТ вектор зовнішньоекономічної інтеграції економіки загалом та аграрного 

сектору зокрема став змісто третього етапу організаційно-економічних 

перетворень. На цьому етапі розпочався процес вторинної трансформації, 

коли суб’єкти набувають певного досвіду господарювання в нових умовах і 

доходять висновку про доцільність подальших інституційних змін [120].  З 

такою періодизацією процесу організаційно-економічних перетворень і 

трактування його рушійних сил можна погодитись, оскільки в його основі 

також лежать інституціональні причини.  

Отже, поява фермерських господарств в Україні була одним з 

результатів ініційованої  державою аграрної реформи через вмонтовування 

цієї форми у загальну організаційну структуру аграрного сектора та надання 

цій формі соціального спрямування. Однак цей процес проходив повільно та 

не набув масового характеру.  

Досить істотні зрушення в реформуванні агпропромислового 

виробництва та поглибленні організаційно-економічних перетворень 
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відбулися з прийняттям Указу Президента “Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки” [290], який 

передбачав створення якісно нових інституціональних умов для розвитку 

сільськогосподарського виробництва на засадах приватної власності. Адже 

саме відсутність інституціональної підтримки приватної власності, зокрема, 

на землю та інше нерухоме майно унеможливлювала інвестування в 

сільськогосподарське господарство, а також ускладнювала його інтегрування 

у глобальний економічний простір.   

Цим указом державою були встановлені конкретні завдання і жорсткі 

терміни оганізаційно-економічні перетворення колективних підприємств на 

приватні, регламентовано порядок обов’язкового укладання з селянами – 

власниками земельних паїв договорів оренди з конкретним зазначенням 

розмірів орендної плати. Як наслідок, всього за шість місяців було здійснено 

безпрецедентну за масштабами та соціальною спрямованістю організаційно-

господарську реформу, де однією з форм господарювання в сільському 

господарстві стали саме фермерські господарства.  

“Фермерство, – як зазначає В. Горьовий, – виникло у результаті 

проведення реформування суспільних відносин, і в ньому, як у дзеркалі, 

відображаються політико-організаційні, економічні та соціально-

психологічні передумови реформування, їх закономірність та необхідність 

проведення змін в Україні. Тому розвиток фермерських господарств 

необхідно розглядати в контексті проведення змін, що відбуваються у сферах 

суспільних відносин. Отже, у процесах становлення та формування 

фермерства в Україні важливе значення має розгляд питань, безпосередньо 

пов’язаних з реалізацією як суб’єктивних, так і об’єктивних передумов їх 

виникнення” [62, с. 13]. 

В процесі реалізації завдань аграрної  реформи сформувались три 

групи фермерських господарств, особливості механізму  створення яких 

призвели до різного рівня їх капітало- та земле- забезпечення та їх 

економічного потенціалу.  
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До першої групи можна віднести господарства, створені після 1990 

року в процесі ліквідації державної власності на землю. Ці господарства 

забезпечувались земельними  угіддями насамперед за рахунок земель запасу. 

Дозволено перехід до 100 га угідь (у тому числі до 50 га ріллі) у власність із 

правом відчуження після шести років незмінного їх використання. Такі 

господарства переважно представлені групою фермерів, які використовують 

від 10 до 100 га угідь і більше. Причому господарства з більшими площами 

представляють фермери, які зуміли розширити свої підприємства за межі 

класичного визначення ферми як фірми, що використовує працю членів сім’ї 

та родини її організатора. Вони виявились підприємцями-новаторами, які  в 

рамках тоді ще малопоширеної форми організації сільськогосподарського 

виробництва змогли  вибороти суспільне визнання фермерства. Зазвичай 

керівниками таких господарств ставали освідчені  фахівці колективних 

сільськогосподарських підприємств, які розуміли недоліки колективної 

форми господарювання, були наділені підприємницьким хистом та відчували 

потребу і можливості у переході до власної економічної діяльності.   

Іншою групою були фермерські  господарства, створені працівниками 

колективних підприємств (підприємств-правонаступників) та членами їх 

родин у порядку виходу з них. Це була найчисельніша група фермерів з 

найменшими площами сільськогосподарських угідь із розрахунку на одне 

господарство (переважно до 20 га). Основним мотивом їх масового створення 

стала економічна нестійкість і банкрутство КСП.  

Не володіючи в достатній мірі навиками самостійного господарювання 

і менеджменту, без належного стартового капіталу, розуміння законів ринку, 

маркетингу, фінансового управління, ця група підприємців потребувала  

правової та фінансової підтримки з боку суспільних інституцій а також 

суспільного визнання, що дозволялоб  ефективніше використовувати працю 

членів родини. 

Третю групу фермерських господарств створили керівники або 

спеціалісти колишніх КСП. Вони стали основним резервом  зростання 
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кількості великих фермерських господарств, які використовують угіддя 

площею понад 500 га [361, с. 39].  

Таке трактування процесу утворення і функціонування фермерства як 

організаційної форми також є вірогідним, оскільки відтворює роль людського 

капіталу як складової складного процесу утворення нової організаційної 

форми в ході реформування аграрної сфери. 

Ефективність будь-якої організаційної форми проявляється в процесі її 

функціонування на практиці. І якщо форма економічної організації – як  

дрібних господарств так і великих виробничо- комерційних структур існує 

тривалий час, то вона є ефективною, оскільки у процесі конкурентної 

боротьби виживають сильніші, адаптовані до ринку економічні одиниці. 

Стосовно цього В. К. Збарський вважає, що фермерське підприємництво 

правомірно розглядати як вільне економічне господарювання в рослинництві 

і тваринництві, яке здійснюють фермери, що дає змогу їм одержувати дохід, 

достатній для виробництва конкурентоспроможної продукції [103].   

Водночас однією з основних передумов формування фермерського 

підприємництва як інституту є приватна власність на засоби виробництва. 

Безумовно, власність як передумова будь-якого виробництва, а також 

ефективність як його цільова спрямованість – характерні риси будь-якого 

підприємництва, зокрема і сільськогосподарського. Однак основою 

формування інституту фермерського підприємництва є приватна власність на 

землю і майно індивідуальних підприємців, зазаначає Збарський В. К. 

Перехід від матеріальної основи критеріального визначення бізнесу в 

сільському господарстві до закріплення пріоритету за відносинами власності 

на результати сільськогосподарського виробництва охоплює виробничу, 

комерційну й посередницьку діяльність [103].  

Поява фермерських господарств практично не створила конкуренції 

серед сільськогосподарських товаровиробників, що не забезпечило 

відповідного ефекту в напрямку їх прогресивного розвитку та динамізму 

всьому сільському господарству. Однак це спричинило певну соціальну 
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напругу, зокрема в частині земельних відносин щодо виділення для ведення 

фермерських господарств до 50 га земельних угідь, що проявилося в різних 

антифермерських акціях, організованих переважно керівництвом колишніх 

місцевих колективних господарств. Сьогодні фермерські господарства також 

обмежені у праві приватної власності на землю, оскільки до цього часу діє 

законодавчо закріплена норма землеволодіння – 100 га 

сільськогосподарських угідь, з них 50 га – ріллі. Відповідно, багато фермерів 

розвивають виробництво на орендованих землях.  

Земельні відносини визначальні для виникнення трудових, майнових, 

управлінських та всіх інших відносин у фермерських господарствах. 

Специфіка земельних відносин зумовлена особливістю землі як засобу 

виробництва та її провідною роллю в системі виробничих відносин 

суспільства.  

Фермерські господарства, як і інші сільськогосподарські 

товаровиробники, в умовах ринкових відносин використовують землю для 

одержання прибутку, забезпечення своєї підприємницької діяльності (дод. 

Б 2, табл. 3.3).   

Таблиця 3.3 
Динаміка структури сільськогосподарських угідь за категоріями 

сільськогосподарських товаровиробників (%) 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 
Сільськогоспо-

дарські 
підприємства 

 
56,2 

 
56,4 

 
56,9 

 
56,9 

 
57,0 

у т.ч. державні 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 
недержавні 53,5 53,8 54,3 54,3 54,4 
фермерські 

господарства 
11,7      12,6 11,9 10,7 11,0 

Громадяни 43,8 43,4 43,1 43,1 43,0 
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Розраховано: [320, 321, 322, 323, 324]. 
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Впродовж останніх років частка фермерських господарств у  
використанні ними сільськогосподарських угідь стабілізувалась і сягає 
близько 11-12 %, що в чотири рази більше, ніж державні 
сільськогосподарські підприємства, однак у 4,5 раза менше, ніж 
сільськогосподарські підприємства інших організаційно-правових форм. 
Зокрема у структурі сільськогосподарських підприємств частка 
землекористування фермерів становить понад 20 %. Це вказує на те, що 
процес розподілу землі як ключового ресурсу сільськогосподарського 
виробництва, досяг певної рівноваги. 

Однак ця рівновага забезпечена не через дію ринових механізмів, а 
пеерважно під впливом такого стану інституційного середовища, за якого їх 
доступ до цього ресурсу є обмеженим. В звязку з цим очікування про 
можливості купівлі фермерами земельних ділянок за умови функціонування 
ринку землі дещо передчасні. Найперше, фермери не завжди мають достатній 
розмір капіталу, який би міг стати джерелом придбання землі. Тому наявні 
обігові кошти фермерські господарства з більшим результатом можуть 
спрямовувати у сферу виробництва, зокрема для поповнення оборотних 
активів. З іншого боку, конкурентоздатність фермерів як органіізаційної форми 
економічної діяльності, на земельному ринку обмежена інституційно [53. c. 29]. 

Проблему розширення земельних площ для фермерських господарств 
доцільно розглядати у двох аспектах: зміни у законодавсті та задоволення 
додаткових потреб діючих фермерів у розширенні земельних наділів у межах, 
допустимих законом.  

Проте істотну роль у становленні фермерства і розширенні потужностей 
фермерських господарств, забезпеченні раціонального використання земельних 
ресурсів могло б відіграти запровадження ринку землі та створення для цього 
Земельного банку та інших інституцій, поширених у країнах ЄС [208. c. 174]. Саме 
тут мала б акумулюватися інформація про вільні земельні наділи та кошти для їх 
придбання. Необхідність створення такої установи дуже актуальна напередодні 
введення купівлі та продажу землі.  

Останнім часом посилився інтерес науковців до аналізу аграрних 
господарств в аспекті їх організаційно-правових форм та обґрунтування 
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раціональних розмірів землекористування. Зокрема численні дискусії 
спостерігають довкола переваг та недоліків господарств населення, 
фермерських господарств, агрохолдингів.  

Однак варто наголосити на тому, що досі немає одностайної думки 
стосовно впливу на ефективність аграрних господарств такого чинника як їх 
розміри [325, с. 209-210]. Наприклад, сьогодні середній розмір польських 
господарств становить близько 7 га. У країні є й великі господарства, але їх 
украй мало (так, лише 9 % господарств обробляє площу, яка перевищує 100 
га). У різних регіонах ситуація складається по-різному. Так, на заході Польщі 
вже є чимало господарств, які обробляють по 50-80 га. Водночас на півдні 
країни їх розміри переважно не перевищують 3-4 га. Причому є навіть 
господарства розміром у 1 га. Та парадокс полягає в тому, що саме південно-
східні воєводства, де розташовані найдрібніші господарства, виробляють 
основну частку сільськогосподарської продукції країни [200, с. 9]. 

Відомо, що земельна реформа є складовою економічної реформи, а 
адаптація організаційних форм до змінних ринкових умов неможлива без 
організаційно-економічні перетворення суб’єктів господарювання, в тому 
числі через забезпечення рівних інституційних умов доступу до ресурсів. 
Тому пріоритетними завданнями земельної реформи є створення 
можливостей для перерозподілу земель із одночасним наданням їх у 
приватну власність і користування фізичним та юридичним особам, зокрема 
фермерським господарствам. Для цього мають бути створені сучасна  
нормативно-правова база та забезпечено прозорий контроль з боку держави.  

Треба відзначити, що з 2011 року основною тенденцією розвитку 
фермерства України є не тільки збільшення кількості фермерських 
господарств, а й розширення середніх розмірів їх землекористування ( рис. 
3.4). На думку багатьох науковців, це один з основних чинників підвищення 
ефективності їх господарювання, оскільки збільшення оброблюваної землі 
сприяє дотриманню агротехнічних вимог, ефективному використанню 
трудових ресурсів і основних засобів. Відповідно до площі землі кожен 
фермер визначає напрями виробництва, спеціалізацію, концентрацію, його 
ефективність, можливості реалізації надлишків продукції. [208, с. 95]. 



 

 
 

242

32
,8

60
,1

80
,4 86

,3 92
,1 96

,7
11

3

10
2,6

10
3,3

13
0,8

12
7,5 12

9,1 13
8,4

13
4,5

13
4,1

13
4,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1999 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

середній гозмір господарства, га
 

Рис. 3.4. Динаміка середніх розмірів фермерських господарств 
Джерело: [208; 320; 321; 322; 323; 324] 

Диференціація фермерських господарств за розмірами 
землекористування зумовлює певні особливості формування їх виробничого 
потенціалу, можливості дотримання агротехніки вирощування 
сільськогосподарських культур, удосконалення технологій, залучення 
інвестицій тощо, що зумовлює їх конкурентоспроможність. Господарства з 
площею сільськогосподарських угідь понад 100 га краще забезпечені 
засобами виробництва і менш залежні від інших виробничих суб’єктів, які 
надають їм відповідні технічні послуги як в організаційному, так і в 
економічному аспектах, на що звертають увагу багато науковців. 

Варто вказати на те, що значна кількість фермерів вимушено  
користується технічними послугами інших сільськогосподарських 
підприємств та більш потужних фермерських господарств. Основною 
причиною недостатнього рівня матеріально-технічного забезпечення 
фермерських господарств є відсутність власного капіталу та умов доступу до 
кредитів, а також диспаритет між цінами на технічні засоби та 
сільськогосподарську продукцію. Складність вирішення проблеми 
технічного забезпечення полягає і в тому, що потрібна техніка, максимально 
наближена до розмірів фермерських господарств та їх виробничого 
спрямування. Брак власних обігових коштів позбавляє підприємства 
можливості придбання матеріально-технічних засобів у необхідному обсязі, 
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виконання усіх передбачених технологією сільськогосподарських робіт в 
оптимальні строки. Вирішити цю проблему можна створенням мережі 
обслуговуючих кооперативів агросервісного та агрохімічного типів, 
товариств із сумісного використання техніки, що дасть змогу зменшити 
витрати на її утримання і в підсумку знизити собівартість продукції. 

Разом з тим статистичні дані  показують позитивну динаміку у володінні 
фермерськими господарствами сільськогосподарською технікою (табл.3.4). 

Таблиця 3.4  

Динаміка структури сільськогосподарської техніки за категоріями 

сільськогосподарських товаровиробників (%) 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 
Сільськогосподарські 
підприємства  

 - трактори 
 - комбайни  

 
 

99,8 
99,9 

 
 

99,8 
99,9 

 
 

99,8 
99,9 

 
 

99,8 
99,9 

 
 

99,8 
99,9 

у т.ч. фермерські 
господарства 

 - трактори 
 - комбайни 

 
 

31,5 
40,0 

 
 

34,5 
44,3 

 
 

36,9 
48,8 

 
 

36,9 
48,9 

 
 

37,1 
48,9 

Господарства 
населення  
– трактори 
– комбайни 

 
 

0,2 
0,1 

 
 

0,2 
0,1 

 
 

0,2 
0,1 

 
 

0,2 
0,1 

 
 

0,2 
0,1 

Разом  
– трактори 
– комбайни 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

Розраховано: [320, 321, 322, 323, 324] 

Так, у своєму розпорядженні фермери мають близько третини тракторів та 
половину комбайнів із загального технічного арсеналу сільськогосподарських 
товаровиробників. Сьогодні вже можна стверджувати, що кожне фермерське 
господарство у своєму розпорядженні має один, а подекуди і два трактори, а 
третина господарств – комбайн, зернозбиральний чи інший 
вузькоспеціалізований, залежно від спеціалізації господарства.  

Важливим способом забезпечення виконання необхідного обсягу 
механізованих робіт є оренда технічних засобів. Орендують техніку переважно в 
місцевих підприємствах, хоча не виключено можливості їх оренди і в інших 
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фермерів, інших підприємств і організацій, а також і тих, які не належать до 
аграрного сектора.  

Успішне ведення виробничого процесу в рослинництві і тваринництві у 
можливе лише за умови забезпечення фермерських господарствах достатніми 
оборотними матеріальними ресурсами. Власне їх брак останніми роками суттєво 
вплинув на зниження продуктивності землі і тварин, а подальший розвиток 
тваринництва у фермерських господарствах неможливий без нормального 
налагодження зооветеринарного обслуговування. 

Стаття 19 Закону України “Про фермерське господарство” передбачає 
склад майна фермерського господарства. Так, до складу майна фермерського 
господарства (зареєстрованого капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, 
облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена 
господарством у результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше 
майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування 
землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, 
обладнанням, а також інші майнові права (зокрема на інтелектуальну власність), 
грошові кошти, які передають членами фермерського господарства до його 
зареєстрованого капіталу. 

Природні особливості сільського господарства: використання земель як 
основного засобу виробничої діяльності, залежність результатів праці від 
природнокліматичних умов, здійснення трудових процесів на великих площах, їх 
надзвичайна різноманітність, сезонний характер виробництва, великий розрив 
між періодом вкладення праці та її наслідками – усе це, на думку Н. І. Титової, 
вимагає спеціальної законодавчої регламентації [339, с. 7]. 

Варто погодитися з іншою думкою Н. І. Титової, що праця членів 
фермерських господарств є своєрідним різновидом індивідуальної трудової 
діяльності, тобто члени цих господарств не перебувають у трудових відносинах з 
будь-якими підприємствами, установами [340, с. 14]. Тому сімейно-трудова 
ознака має бути обов’язково закріплена у визначенні поняття “фермерське 
господарство” в Законі України “Про фермерське господарство”.  

Основою фермерського способу господарювання є родина як колективний 
власник трудових, матеріальних та інших видів ресурсів. Незважаючи на те, що 
фізичним представником фермерського господарства як юридичної особи є 
окрема людина, питання, пов’язані із майновими відносинами у фермерському 
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господарстві, за винятком випадків використання найманої праці, регулюються 
сімейним законодавством. 

Праця фермера вимагає  його постійної участі у виробничому процесі, чого 
неможливо досягнути без  стійкої мотивації, в тому числі  через  поєднання 
мотивів та стимулів матеріального, морального та психологічного характеру. Без 
отримання достатнього рівня доходу така мотивація може бути втрачена, але 
оскільки фермерство часто є єдиним джерелом утримання сімї, то виробничий 
цикл мусить бути продовжено. 

Для збільшення обсягу виробництва продукції, кращого використання 
наявного потенціалу та акумульованих ресурсів фермери часто вимушені 
залучати додаткові трудові ресурси. Від їх ефективного використання залежить 
своєчасність виконання робіт, продуктивне  використання техніки, дохід та 
прибуток господарства.  

Важливим спеціальним законодавчим актом, що регулює трудові відно- 
сини членів фермерських господарств, є Закон України “Про фермерське 
господарство”, який визначив статус індивідуальної (сімейної) підприємницької 
діяльності в сільському господарстві.  

Вказаний документ містить норми, що закріплюють правовий статус 
фермерських господарств як суб’єктів цивільно-правових відносин але  менше 
приділяє уваги регламентації трудових відносин. Так, п. 2 ст. 27 Закону визначає, 
що трудові відносини членів фермерського господарства регулюються статутом, 
а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – 
законодавством України про працю. Виходячи з цього, трудові відносини членів 
господарства трудовим законодавством не регулюються. Вимоги цієї норми 
права не співпадають із нормою ст. 3 Кодексу законів про працю, яка закріплює 
загальне положення про те, що трудові правовідносини членів фермерських 
господарств введені до сфери трудового права.  

Виходячи з аналізу чинного законодавства, можна дійти висновків про те, 
що у статуті як локальному нормативно-правовому акті, можуть бути визначені 
лише особливості праці членів цього підприємства, що відповідає ч. 2 ст. 3 КЗпП 
України. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, 
молоді, інвалідів не можуть бути знижені на локальному рівні й надаються в 
порядку, передбаченому законодавством про працю [213].  
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Отже, фермерство як організаційна форма діяльності  виконує й соціальну 
функцію, створюючи можливості сільським жителям до участі в розподілі 
доходу через отримання заробітної чи орендної плати. Хоча, з іншого боку, 
сімейний тип фермерських господарств є обмежувальним чинником щодо 
залучення працівників з боку, оскільки рівень забезпеченості найманою працею 
залежить від розмірів сім’ї.  

Динаміка змін у використанні фермерськими господарствами праці як 
чинника виробництва показана у вигляді  кількості працівників, в т.ч. жінок 
(табл. 3.5). Чисельність зайнятих працівників залежить від багатьох  обставин: 
від змін у спеціалізації виробництва і його диверсифікації, від рівня технічної 
оснащеності і технології, стану організації виробництва та ін.  

В цілому кількість зайнятих у фермерських гсподарствах поступово 
знижується. Найвища зайнятість припадала на період 2005-2006 років – етап 
стрімкого зростання кількості фермерських господарств. У 2005 р. у фермерських 
господарствах було зайнято 133 534 осіб. Уже 2010 р. досліджуваний показник 
зменшився на 26,3 %, або на 35134 осіб. Упродовж останніх пяти років 
спостерігається  незначне поступове скорочення кількості працівників (табл.3.5).  

Має місце тенденція до збільшення частки найманих працівників та 
зменшення частки членів фермерського господарства у структурі зайнятих 
працівників. Як показує статистика, в Україні в одному фермерському 
господарстві офіційно працевлаштовано по 2-3 особи, Навіть коли прийняти до 
уваги, що сезонно там можуть працювати більше працівників, немає достатніх 
підстав стверджувати, що фермерство є вагомими джерелом працевлаштування, 
а його розвиток є способом зменшити безробіття на селі.  

У 2017 р. у фермерських господарств було найманих працівників біля 60 тис. 
осіб. Коли взяти до уваги, що в Україні понад 28 тис. сіл, то це означає, що у фермерів 
було працевлаштовано близько двох осіб на одне село. Тому проблема зайнятості 
сільського населення залишається досить гострою і покладати значні надії на її навіть 
часткове вирішення через прискорений розвиток фермерства не слід.  

Проте в кожній державній чи регіональній програмах, що декларують 
підтримку фермерства, обов’язковим є посилання на те, що ця форма організації 
економічної діяльності має на меті збільшення кількості робочих місць та ріст 
зайнятості, що є, на наш погляд, некоректним. 
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Таблиця 3.5 

Кількість працівників у фермерських господарствах України 

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016р. 2017р. 
чол. % чол. % чол. % чол. % чол %. 

Кількість працівників – 
усього 98617 100,0 94780 100,0 93704 100,0     
з них жінок 24880 25,2 24584 25,9 23459 25,0     

Членів фермерського господарства 40185 40,7 37595 39,7 34498 36,8     
з них жінок 9864 10,0 9197 9,7 7906 8,4     
Найманих працівників 58432 59,3 57185 60,3 59206 63,2     
з них жінок 15670 15,9 15387 16,2 15553 16,6     
Залучених на сезонні роботи 13836 14,0 13485 14,2 13629 14,5     
з них жінок 3491 3,5 3663 3,9 3631 3,9     
Джерело:  [326, 327, 328, 329] 
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Цей аспект діяльності фермерських господарств може бути виправленим, 

на нашу думку, через удосконалення економічної організації їх розвитку. 

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку фермерських господарств 

є: тенденція до інтегрованого господарювання, що виражається їх участю в 

господарських зв’язках з іншими інтеграційними структурами або створення 

таких структур самими господарствами. До цього їх спонукають 

нерівномірність розвитку фермерських господарств, загострення суперництва і 

безперервна конкурентна боротьба за ринки збуту продукції, джерела капіталу, 

залучення кваліфікованої робочої сили, необхідність мати надійний захист 

права власності фермера на землю, засоби виробництва, вироблену продукція; 

можливість здійснення зовнішньоекономічної діяльності. З цієї точки зору 

потенціал організаційного розвитку і удосконалення фермерства закладено в 

самій його формі і є однією з його переваг. Тому процес організаційно-

економічних перетворень цієї форми має бути продовженим та отримувати 

сприяння з боку держави і органів місцевого самоврядування. 

Незважаючи на складні обставини свого розвитку, фермерські 

господарства в Україні досягли значних результатів. Як було  зазначено раніше, 

про розвиток фермерських господарств свідчить  не тільки динаміка їх 

кількості, але й збільшення розмірів, продуктивності, економічної ефективності 

та стійкості. Часткове зменшення кількості господарств протягом останніх 

п’яти років за одночасного збільшення їхніх розмірів, землекористування, 

обсягів валової продукції, чистого доходу і рівня рентабельності є проявом 

об’єктивних економічних законів, згідно з якими ці процеси узгоджуються з 

відповідними етапами  життєвого циклу цієї організаційної форми (табл. 3.6).  

Це дає підстави констатувати, що фермество як організаційна форма на 

сучасному етапі її розвитку можна  розглядати як дієву складову частину 

аграрного сектору національної економіки та як базовий елемент суспільно-

економічної системи, що забезпечує розвиток сільськогосподарського 

вироьбництва в державі ( додаток Б2, 3, 4, 5). 
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Отже, інформація про розмір валової продукції дає підстави констатувати, 

що фермерські господарства України спеціалізуються на виробництві 

рослинницької продукції. У 2017 р. її частка у загальному обсязі виробництва 

сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами становила 

понад 93 %. Так, фермерські господарства у загальному обсязі виробляють 

14 % зернових, 7,4 % цукрових буряків, 19,3 % соняшника, і лише 0,5 % 

картоплі, 2,4 % овочів, 3,7 % плодових і ягід (дод. Б3). 

Таблиця 3.6 

Ефективність діяльності фермерських господарств України  
Показник  Рік  

2000  2005  2010  2013 2014 2015 2016 2017 
Валова продукція 
сільського 
господарства у 
порівнянних цінах 
2010 р. у розрахунку 
на 100 га 
сільськогосподарських 
угідь, тис. грн – усього 144,8 223,4 278,9 446,8 419,1 435,3 498,0 474,7 

у т.ч. 
продукція  
рослинництва 134,6 210,8 252,7 414,1 389,8 404,4 466,5 444,1 

продукція  
тваринництва 10,2 12,6 26,2 32,7 29,3 30,9 31,5 30,7 

Урожайність 
сільськогосподарських 
культур, ц/га 

зернові і зернобобові 15,8 22,0 21,9 32,1 35,3 33,4 39,2 37,1 
цукровий буряк 186,3 238,1 250,8 376,0 507,1 422,3 486,4 499,1 
соняшник  10,2 11,1 13,1 20,9 18,2 20,8 21,2 18,8 
ріпак 7,4 13,8 15,0 22,4 23,2 23,1 23,0 23,4 
картопля 128,9 150,8 159,5 225,5 227,0 163,2 182,6 189,2 

Середній надій молока 
від однієї корови, кг 
на рік 1894 2521 2997 3484 4058 4254 4468 4576 

Розраховано за: [320, 321, 322, 323, 324] 
Отже, інформація про розмір валової продукції дає підстави констатувати, що 

фермерські господарства України спеціалізуються на виробництві рослинницької 
продукції. У 2017 р. її частка у загальному обсязі виробництва 
сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами становила понад 
93 %. Так, фермерські господарства у загальному обсязі виробляють 14 % зернових, 
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7,4 % цукрових буряків, 19,3 % соняшника, і лише 0,5 % картоплі, 2,4 % овочів, 
3,7 % плодових і ягід (дод. Б3).  

Фермерство в Україні має  спеціалізацію, коли фермерські господарства 
виробляють переважно зернові, соняшник, цукровий буряк тощо, тоді як 
тваринництво має для них переважно споживчий характер. Такий стан зумовлено 
рівнем цін на тваринницьку продукцію, відсутністю стартового капіталу для 
створення тваринницьких приміщень і придбання племінної худоби а також 
тривалои періодом виробничого циклу в цій галузі. 

Зважаючи на сучасну ринкову кон’юнктуру, насамперед на світовому ринку 
зерна, близько половини фермерських господарств вирощують зернові й 
зернобобові культури, у тому числі й кукурудзу на зерно. Стабільним є і 
внутрішній ринок зерна для забезпечення населення хлібом та хлібобулочними 
виробами. В зв’язку з цим цим культурами виділено найбільші порівняно з іншими 
культурами посівні площі.  

Зібрана площа під зерновими та зернобобовими 2017 р. становила близько 60 
% в структурі зібраних площ основних культур рослинництва. Друге місце з 
вирощування рослинницьких культур належить соняшнику. Ця культура також має 
великі експортні та внутрішні потреби, що й зумовлює її ринок збуту. Зібрані площі 
були вдвічі меншими за площі, відведені під зернові, та становили понад 25 % 
загальної площі, з якої зібрано урожай.  

На цьому тлі незначними були площі, відведені під посіви цукрового буряку, 
основною базою використання яких був внутрішній споживач – вітчизняні цукрові 
заводи. Незначні обсяги виробництва цукрового буряку у фермерських 
господарствах зумовлені особливостями процесу їх транспортування та 
розміщенням виробничих потужностей цукрових заводів, що формують 
взаємоповязану виробничо-територіальну систему. Економічний ефект від розвитку 
такої системи полягає в економії на транспортних витратах “поле-завод”, 
зменшенні втрат продукції під час транспортування.  

Загальні проблеми розвитку твариництва в державі знайшли своє 
відображення і в діяльності фермерських господарств, де  виробництво продукції 
тваринництва посідає незначне місце (табл. 3.7).  
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Протягом 2013-2017 рр. поголів’я великої рогатої худоби та інших 
сільськогосподарських тварин у фермерських господарствах стабілізувалась, а 
коливання їх кількості є в незначних межах (дод. Б4, Б5, Б6).  

При цьому його частка в загальній кількості худоби України продовжує бути 
незначною. Це свідчить про те, що фермерські господарства не мають 
можливостей, насамперед економічних передумов і фінансових джерел, для 
розвитку цієї галузі, хоча в птахівництві, де виробничий цикл є коротким, фермери 
використовують ці обставини та реагують у відповідності до ситуації на ринку. В 
звязку з цим частка фермерських господарств у загальному обсязі валової продукції 
тваринництва є незначною. Лише 1,9 % молока та 2,5 % м’яса у забійній вазі 
виробляють фермери(дод. Б6). 

Таблиця 3.7 

Динаміка структури сільськогосподарських тварин за категоріями 

сільськогосподарських товаровиробників (%) 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 
Сільськогосподарські 
підприємства  

  - ВРХ 
  - свині  

 
 

31,7 
49,0 

 
 

33,7 
50,8 

 
 

33,9 
52,3 

 
 

33,0 
53,5 

 
 

33,0 
54,1 

у т.ч.  
фермерські 
господарства 

  - ВРХ 
  - свині 

 
 

2,5 
3,4 

 
 

2,7 
3,4 

 
 

2,8 
3,9 

 
 

2,9 
4,1 

 
 

    3,0 
    3,9 

Господарства 
населення  
– ВРХ 
– свині 

 
 

68,3 
51,0 

 
 

66,3 
49,2 

 
 

66,1 
47,7 

 
 

67,0 
46,5 

 
 

67,0 
45,9 

Разом  
– ВРХ 
– свині 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 

Джерело: [320, 321, 322, 323, 324] 
Очевидно, що фермерство як одна з організаційно-правових форм 

господарювання вимагає особливих механізмів стимулювання цього виду 

діяльності. Повернення до моделі господарювання, що базується на комплексному 
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використанні можливостей обох галузей  рослинництва і тваринництва, дало б 

змогу фермерам забезпечити рівномірну зайнятість і незалежні джерела отримання 

доходів, використовувати власні органічні добрива тощо. Тому держава повинна 

докласти зусиль для того, щоб спрямувати спеціалізацію фермерських господарств 

саме в таке русло. 

 Для цього можуть бути використовувати різні економічні важелі, 

найважливішими з яких є: 

- цільові субсидії (субвенції) фермерським господарствам та іншим 

агроформуванням для інвестицій щодо побудови тваринницьких приміщень, 

придбання необхідного устаткування. Те саме стосується і формування 

багаторічних насаджень у садівництві; 

- підтримка цін на тваринницьку та інші види продукції, виробництво яких 

досі нерентабельне; розробка спеціальних урядових програм підтримки розвитку 

продукції тваринництва, садівництва тощо із залученням фермерських господарств 

до їх виконання (використовуючи зазначені вище важелі).    

Фермери очікують, що на основі виваженої державної політики вони зможуть 

і надалі ефективно працювати на своїй землі, збільшуючи свою частку у сукупній 

валовій продукції аграрного сектора держави, яка протягом останніх п’яти років 

складає близько 10 % продукції рослинництва із загального обсягу 

сільськогосподарського виробництва та близько 2 % продукції тваринництва . 

Тобто, незважаючи на те, що фермерські господарства посідають порівняно 

незначні місце й роль у виробництві продукції сільського господарства поряд з 

іншими формами господарювання, вони уже займають свою нішу в загальній 

ринковій економічній системі. Сільськогосподарські підприємства зазвичай 

виробляють експортоорієнтовані та комерційно привабливі види продукції, а 

фермерські господарства орієнтовані на продовольче самозабезпечення та 

насичення внутрішнього продовольчого ринку [52, с. 36]. 

Сталість функціонування фермерських господарств в Україні обумовлена їх 

ефективністю, про що  свідчать показники діяльності, досягнуті ними протягом 

останніх років.  Так, в 2017 р. рентабельність виробництва зернових культур 
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складала 27,9 %, соняшника – 41,2 %, цукрових буряків – 20,0 %, овочів – 19,6%, 

картоплі – 28,9%, плодів та ягід – 36,1% [324]. 

За окремими показниками ефективність фермерських господарств порівняно 

із сільськогосподарськими підприємствами є співставною або навіть вищою 

(рослинництво),  хоча її рівень є ще недостатнім для забезпечення розщширеного 

виробництва. Разом з тим ефективність виробництва продукції тваринництва у 

сільськогосподарських підприємствах порівняно із фермерськими завжди була 

вищою.  

Деякі автори стверджують, що основна причина низької результативності 

фермерської діяльності зумовлена недостатнім рівнем нормативно-правової бази, 

яка не цілком відповідає потребам  розвитку цієї форми. Це стосується зокрема, 

недоліків у діяльності  Державного Фонду підтримки фермерських господарств. 

Процеси, що відбуваються в аграрному секторі економіки, не супроводжуються 

адекватними заходами з  формування внутрішнього ринку аграрної продукції, 

створенням сприятливого економічного середовища для фермерських господарств, 

не відповідають ринковим засадам механізми ціноутворення, де домінують впливи 

великих агропромислових формувань, недоступним є довготермінове кредитування 

на умовах, вигідних для фермерів, відсутнє страхування ризиків  тощо.  

 Аналіз умов для розвитку фермерства як організаційної форми 

господарювання вказує на переважно інституціональний характер походження 

багатьох проблем. Аналіз чинного законодавства та практики його застосування дає 

змогу узагальними окремі з них як  перешкоди, що не сприяють ефективному 

господарюванню. До них, зокрема, слід віднести: 

- складний і нестабільний правовий механізм отримання земельних ділянок 

для створення фермерського господарства, який слід спростити; 

- невизначеність суб’єктного складу правовідносин приватної власності на 

землю; 

- відсутність спеціалізованої юридичної служби на селі, яка б належним 

чином надавала правову допомогу фермерським господарствам та сприяла їх 

правовому та економічному захисту; 
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- незнання чинного законодавства про фермерські господарства 

громадянами, особливо селянами, які мають намір їх створити; 

- порушення з боку представників влади та самоврядування при вирішенні 

питань щодо виділення земельних ділянок для створення фермерських господарств; 

- невиконання вимог Закону України “Про інформацію” в частині 

пропаганди норм аграрного, земельного, господарського та іншого чинного 

законодавства; 

- порушення принципу рівноправності форм власності з боку місцевих 

органів виконавчої влади та самоврядування, які не мають змоги реалізувати його 

на практиці;  

- відсутність у Конституції України правової норми, яка б закріпила 

принцип пріоритетності сільського господарства, як це діє у низці розвинутих країн 

світу, як-от США, Німеччина тощо; 

- відсутність конституційного принципу пріоритетності розвитку села, що 

негативно позначається на вдосконаленні чинного законодавства та його 

практичному застосуванні у діяльності органів державної влади та управління всіх 

рівнів;  

- відсутність єдиного кодифікаційного акта, який би уніфікував аграрне 

законодавство, наприклад, аграрного кодексу України. 

Як бачимо, певні труднощі, що  виникають у процесі розвитку фермерських 

господарств, пов’язані з відсутністю організаційних заходів щодо інституційного 

забезпечення фермерського укладу, що призводять до зниження ефективності та 

нестабільності їх діяльності [47, с. 138-139]. На ринку фермер перебуває  в системі  

економiчних відносин, які регламентуються сферою законів, що відображають 

аграрну політику держави, котра недостатньо адаптована до особливостей 

діяльності та специфіки функціонування фермерських господарств [82, с. 75]. Тому 

процес інституціоналізації фермерства як нового елемента архітектоніки аграрної 

сфери необхідно продовжувати, створюючи більш сприятливі умови для його 

перетворення у повноцінний сегмент суспільно-економічної системи на шляху 

переходу аграрної сфери до нової соціоекономічної моделі. 
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3.3.  Фермерство і соціоекономічна модель розвитку аграрної сфери  
 

Особливе значення сільського господарства і аграрної сфери в цілому 

проявляється в умовах економічної кризи, коли знижуються темпи зростання 

економіки країни. За останні кілька років сільське господарство України 

залишається однією з галузей, яка забезпечує зростання валового внутрішнього 

продукту. Так, останніми роками питома вага сільського господарства у зростанні 

ВВП становила до 30 %, тоді як 2010 р. приросту в цій галузі майже не було [262]. 

Хоча сільське господарство України останнім часом демонструє 

достатньо високі темпи зростання, оцінити розвиток галузі як сталий не 

вдається, насамперед через погіршення якості земельних угідь [363]. 

Одночасно, за словами академіка В. М. Гейця, в Україні триває деградація села, 

що пов’язано з налаштованістю агроіндустріальної “еліти” і виразників її 

інтересів продовжувати встановлювати подальший контроль над великими 

площами сільськогосподарських угідь та нарощувати експорт. Унаслідок цього 

зменшуватиметься загальна зайнятість у сільській місцевості й триватиме 

деградація людського капіталу села [315].  

Автор пропонує переорієнтувати задекларовану Державну цільову 

програму сталого розвитку сільських територій на період до 2020 р. на 

досягнення цілей людського розвитку: зниження бідності, забезпечення 

продуктивної зайнятості тощо. Для досягнення цієї мети необхіднізміни в 

моделі розвитку всієї аграрної сфери.  

Проблеми структурної, галузевої, територіальної організації аграрної 

економіки та забезпечення ефективного функціонування відповідних 

суспільних систем стали ще актуальнішими в звязку з необхідністю 

реформування відносин власності на землю. Економічна діяльність нових 

організаційно-правових форм господарювання в умовах ринкової економіки 

супроводжується занепадом соціальної інфраструктури села, активним 

зникненням сільської поселенської мережі, зменшенням сільського населення, 

зниженням його продуктивного потенціалу. Аграрне виробництво як база 

економічного й соціального розвитку сільських громад стало здебільшого 
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експортоорієнтованим та, як наслідок, залежним від світової кон’юнктури й 

регіональної політики провідних країн світу та їх угруповань [234,  с. 97]. 

В умовах поширення інтеграційних процесів в аграрній сфері найбільші 

ринково-адаптаційні можливості, як доводить практика, має сектор приватних 

господарств, який забезпечує сталі позитивні результати в 

сільськогосподарському виробництві, незважаючи на кризові явища. У цих 

умовах передусім заслуговують на увагу фермерські господарства як одна з 

найпристосованіших до ринку форм господарювання, що з року в рік збільшує 

обсяги землекористування та валового виробництва . 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин аграрний сектор України 

представлений різними формами господарювання, серед яких найпоширенішим 

різновидом приватного підприємництва є фермерські господарства, процес 

органіазційного становлення яких  є на завершенні. Разом з тим значна їх частина 

опинилася перед труднощами – слабка орієнтація у вимогах ринкової економіки, 

недостатня матеріальна і технічна озброєність виробництва (без можливостей 

застосування передових технологій), відсутність достатніх джерел фінансування, 

неналагодженість економічних зв’язків з партнерами, психологічна й організаційна 

непідготовленість для функціонування  в умовах ринкових відносин.  

Тому значна кількість фермерських господарств відзначаються 

недостатнім рівнем їх конкурентоспроможності, що унеможливлює здатність 

забезпечити розширене відтворення, зумовлює ризик неплатоспроможності та, 

як наслідок, призводить до банкрутства [82, с. 73].  

Загалом фермерство як організаційна форма показує високу життєздатність. 

Вагоме нарощування власного капіталу, підвищення прибутковості фермерських 

господарств забезпечує земля як ключовий елемент їхньої стійкої позиції як форми 

господарювання. Всупереч певним неузгодженням та протиріччям, котрі 

виникають у зв’язку з формуванням ринку землі, у структурі сукупних ресурсів 

фермерів вартість землі становить близько 90 %. Тому  земля для фермерів України 

є не лише основним засобом виробництва, а вагомим аргументом господарської та 

економічної свободи фермерства, символом перспективності та безперервності 
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діяльності, спадковості традицій і культури, основою добробуту українського 

селянина та держави загалом.  

Необхідність нарощування обсягів виробництва продовольства та 

забезпечення стійкого розвитку сільських територій вимагає збільшення кількості 

малих суб’єктів господарювання та підвищення їх дохідності. Більшість учених 

вважає, що в перспективі фермерство в Україні буде розвиватися, але практично 

воно не зможе бути провідним і тим більше становити реальну конкуренцію для 

великих корпоративних господарств. Широкомасштабний розвиток фермерства 

вимагає значних фінансових коштів, яких ні в державі, ні в самих фермерів немає і 

найближчим часом не буде [211, с. 43]. 

Розвиток фермерських господарств значною мірою залежить від 

державної підтримки їх діяльності. Державна підтримка за цільовим 

спрямуванням стосується збільшення виробництва продукції рослинництва та 

тваринництва як основних продуктів харчування. Цим самим підвищується 

функціональне соціальне значення аграрної діяльності. Водночас державна 

підтримка аграрного сектору економіки повинна повніше зумовлювати 

зростання зайнятості сільського населення, підвищення оплати праці, 

позитивно впливати на сільський ринок праці, соціально-культурні та 

екологічні умови проживання сільського населення.  

Світовий досвід розвитку аграрних відносин на основі приватного 

підприємництва, на перший погляд, дає підстави віддати перевагу фермерським 

господарствам. Однак реальність значної фермеризації вітчизняного сільського 

господарства досить проблематична. 

Фермерство як форма економічної діяльності  у країнах з розвинутою 

економікою має тривалий шлях свого розвитку, а сам процес його становлення 

мав еволюційний характер. Як наслідок, фермерство в цих країнах  

характеризується  високотехнологічним виробництвом, що дозволяє 

використовувати передові технології та мінімізувати витрати ручної прац.. 

Фермерські господарства зазвичай розташовані на землях, відокремлених  від 

інших землекористувачів. До такого розташування фермерських господарств 

пристосована і вся інфраструктура сільського господарства.  
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Зарубіжні фермери пройшли етап організаційного розвитку, в результаті 

чого вони змогли об’єднатися для захисту своїх інтересів за допомогою різних 

спілок, кооперативів, союзів. Фермерські господарства органічно включені у 

загальну систему аграрного бізнесу [234, с. 98-99]. 

Досвід розвитку фермерства у Польщі показує, що тут неабияк розвинена 

спеціалізація: наприклад, одні спеціалізуються на виробництві молока, інші – 

овочів. У Польщі вважають, що багатопрофільні господарства менш ефективні. 

Майже всі польські фермери працюють під замовлення. Зокрема тісними є їхні 

зв’язки з переробними підприємствами.  

Особливо це важливо для дрібних господарств, які слабко скооперовані між 

собою. До схеми “виробник-переробник” тут долучають банк. Він укладає договір 

із переробником, відповідно до якого банк зобов’язується кредитувати 

господарства, які постачають продукцію на переробку. А погашення кредитів 

здійснює переробник за рахунок коштів, які належить виплатити цьому 

постачальнику. Така схема вигідна всім учасникам: банк збільшує свій кредитний 

портфель та знижує ризики, переробник отримує гарантовані поставки сировини, 

а для фермерів спрощується процедура отримання кредитів [200, с. 8-9]. 

Сьогодні в Україні, в умовах нерозвиненості ринкових відносин, 

фінансової, економічної та політичної нестабільності багатопрофільність 

господарств можна  розглядати як один із факторів зниження ризиків.  

Звичайно, власникам фермерських господарств важко вирішувати наявні 

проблеми економічного характеру, пов’язані з пошуком вигідних ринків збуту, 

браком матеріально-технічних ресурсів і відсутністю коштів на їх придбання та 

оновлення, створення об’єктів зберігання та переробки первинної продукції, що 

знижує економічну ефективності їх діяльності. 

 Але, з огляду на світовий досвід, навіть суб’єкти з порівняно низьким 

економічним потенціалом можуть посилити свої можливості для подолання 

зазначених проблем через різного роду організаційні інновації, наспростішии з 

яких є об’єднання у кооперативи та інтегровані форми взаємодії.  

Розвиток обслуговувальної кооперації може забезпечити для малих 

підприємств, якими є фермерські господарства,  консолідований захист  їх 
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економічних інтересів від проявів недобросовісної конкуренції з боку 

посередників та стати засобом підвищення кредитоспроможності господарства. 

Зокрема, в зерновому підкомплексі, що є основою рослинництва для фермерів,  

є гостра потреба формування обслуговчих кооперативів через відсутність 

потрібної кількості зернових складів та наявність широкого кола проблем 

первинної обробки, складування, зберігання та транспортування зерна [269]. 

Фермерство в Україні може зміцнити свою соціальну й економічну роль. 

Для нашої країни найреальніша така модель аграрних відносин, в якій 

фермерство буде представлене як один з економічних укладів. При цьому 

багато фермерських господарств вступатимуть у коопераційні зв’язки та 

інтегруватимуться з іншими суб’єктами господарювання в аграрному та в 

інших секторах економіки [211].  

Зазначені обставини дозволяють  сформувати модель подальшого 

розвитку фермерських господарств України як сучасної організаційної форми 

та самодостатнього елемента економічної організації сільськогосподарського 

виробництва, що доповнює і осучаснює  архітектоніку аграрної сфери держави 

(рис. 3.5).  

Перспективи розвитку фермерських господарств безпосередньо залежать і 

від раціонального поєднання малих, середніх і великих підприємств. Раціональне 

співвідношення різних за розмірами суб’єктів господарювання повинно 

ґрунтуватися на відповідних принципах. Основними принципами поєднання малих 

і великих форм підприємств і підприємництва в аграрному виробництві є такі: 

- принцип доповнювальності (великий і малий агробізнес доповнюють 

один одного на ринку продовольства, займаючи кожний свої сектор і нішу);  

- принцип свого ринкового сегмента (підприємства малого і великого 

агробізнесу вибирають орієнтацію на той чи інший сегмент споживачів ринку 

(гуртова або роздрібна торгівля), особливості безпосереднього споживача 

продукції (передпродажна доробка продукції, її якість));  

принцип співробітництва (насамперед великі підприємства можуть 

передавати малим молодняк тварин і корми для виробництва тваринницької 
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продукції, а малі підприємства можуть забезпечувати обслуговування великих, 

особливо у сфері агросервісу, переробки сировини тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Модель розвитку фермерських господарств України 
Джерело: [195], адаптовано автором 
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Фермерські господарства можуть успішно розвиватися лише за умов  розвитку 

всього сільського господарства та аграрної сфери. Такий підхід дає змогу 

обгрунтувати ймовіні стратегії розвитку  для фермерських господарств в залежності 

від їх поведінки на ринку, розмірів діяльності, а також з врахуванням того, на якому 

етапі свого життєвого циклу вони перебувають та яким є їх фінансова стійкість.  

В залежності від цього організаційно-економічні перетворення фермерських 

господарств  потребуватимуть відповідних заходів для прискорення розвитку зміни 

напрямків діяльності чи інтегрування або кооперування з іншими суб’єктами 

господарювання. Схематично  стратегії діяльності фермерських господарств в 

залежності від їх ромірів і організаційно-економічного стану подані на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Матриця стратегії діяльності фермерських господарств  

залежно від їх типу і розміру [208,  адаптовано автором] 
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1. Динамічна стратегія, яка полягає в розширенні сільськогосподарського 
виробництва, переважно вузькоспеціалізованого характеру, за рахунок 
розширення ресурсних можливостей.  

2. Для стабільних господарств доцільною буде стратегія утримання на 
ринку. Для цього вони можуть поглибити спеціалізацію або посісти особливу 
нішу на ринку, що передбачатиме пошук такого виробничого напряму, який 
дасть змогу їм без особливих зусиль витримувати конкуренцію.  

Для стагнаційних господарств вигідною є  стратегія часткового иходу з ринку 
або вертикальна диверсифікація діяльності за рахунок поєднання 
сільськогосподарського виробництва з іншими видами діяльності, для яких можна 
використовувати вироблену продукцію та наявні можливості. Для таких господарств 
доцільним є заняття іншими видами підприємницької діяльності [195, с. 204]. 

Складність фінансової ситуації, особливо в період фінансової кризи, диктує 
необхідність застосування й інших стратегій, зокрема виживання. Стратегія 
виживання є пасивною стратегією. Вона полягає у постійному пристосуванні 
господарства до наявних умов без розгляду перспектив його розвитку. Це стратегія 
обмежених можливостей [195,  с. 203]. 

Співробітництво може набувати і таких форм, коли малі і великі 
підприємства утворюють сумісно консорціуми, концерни та інші партнерські 
формування.  

Важливим питанням, окрім раціонального співробітництва малих, середніх і 
великих підприємств, є проблема організації стійкої взаємодії малих і великих 
підприємницьких структур, малих форм господарювання між собою, розвиток 
малого бізнесу всередині великих сільськогосподарських корпорацій [211, с. 46-47]. 
При цьому можливим є досягнення значного розширення соціальної основи 
фермерства, що загалом сприяє розвитку продуктивних сил суспільства і 
зміцненню економіки країни. 

Безумовно, рівень взаємодії малих форм господарювання з великими 
можна поліпшувати в усьому ланцюжку «виробництво–зберігання–переробка–
збут сільськогосподарської продукції». Важливу роль у цих процесах 
відіграють кооперація й інтеграція як форми організаційно-економічного 
об’єднання суб’єктів малого, середнього і великого підприємництва. Проте 



 

 
 

263

вони призводять, як правило, до створення нової бізнес-структури і втрати 
незалежності суб’єктів, що входять до об’єднання.  

Зарубіжною практикою доведено, що формування раціональної системи 
взаємодії всіх суб’єктів господарювання забезпечує кластерна організація 
виробництва і територіальна взаємодія. Але багато теоретичних і методологічних 
проблем формування кластерів в агропромисловму виробництві ще  не знайшли 
належного наукового вирішення, зауважує Маренич Т. Г. [211]. 

Одним з напрямків розвитку організаційної взаємодії в малому аграрному 
підприємництві на засадах кооперації є придбання та користування у сумісній 
власності матеріально-технічних засобів. У сучасних умовах самостійне вирішення 
проблем технічного забезпечення для кожного суб’єкта малого підприємництва є 
складним, хоча  сам власник у процесі господарської діяльності визначає необхідну 
кількість механізмів та обладнання, їх стан, якість, ефективність та вигідні ринки 
купівлі. У звязку з цим практика кооперування може стати оптимальним 
вирішенням такої проблеми, що може зменшити витрати, пов’язані з купівлею 
матеріально-технічних засобів за власний кошт, або знизити витрати на орендну 
плату за користування тими самими ресурсами [269]. Кооперуванням коштів і 
зусиль на добровільній основі фермери можуть покращити результати і умови своєї 
діяльності. Економічні взаємовідносини фермерів при цьому  можуть базуватися на 
основі механізму розподілу одержаного прибутку з урахуванням кількості та якості 
землі і технічних засобів, переданих у спільне виробництво, а також їх трудової 
участі у виробництві.  

В основі концептуального положення стратегії розвитку фермерства є 
необхідність формування фермерства товарного типу, що використовує вигоди і 
можливості кооперування зі збуту і переробки сільськогосподарської продукції а 
також організовує забезпечення фермерів засобами виробництва та наданням їм 
сервісних послуг [99, с. 6].  

Тому в умовах, коли основною галуззю в фермерських господарствах є 
рослинництво, їх перехід від зернової та олійної до овочевої і фруктової 
спеціалізації можливий за наявності відповідної інфраструктури. Її створення  
потребуватиме капіталовкладень у розвиток передусім складського господарства, а 
також зусиль для формування системи гуртових селянських ринків. Така розбудова 
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складського господарства та розвиток заготівельно-збутової мережі також можуть 
бути реалізовані  на основі  кооперації фермерів, вказує  О. Маслак [214].  

Оскільки розбудова інфраструктури є одним із завдань державних органів і 
може трактуватись як інституціональна підтримка розвитку нової організаційної 
форми економічної діяльності на селі, тому такі зусилля є оправданими. З іншого 
боку, такі заходи можуть позитивно впливати на формування реалізаційних цін та 
зростання  доходів фермерів, що скорочує їх потребу у прямій фінансовій підтримці 
з боку держави. 

Уряд уже здійснює практичні заходи у цьому напрямку, і впродовж останніх 
років підтримує будівництво сучасних сховищ для зберігання плодоовочевої 
продукції. Відтак, у країні функціонують сховища для картоплі та овочевої 
продукції для одночасного зберігання 2,4 млн т. Планується ввести в експлуатацію 
нові потужності на півмільйона тонн, які будуть  доступними в тому числі і  для 
дрібнотоварних виробників.  

Дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво об’єднує найширші верстви 
сільського населення, і з наукової точки зору становить соціальну основу фермерства. 
В Україні, незважаючи на певні наукові теоретичні напрацювання в галузі соціального 
розвитку села, досі малодослідженими є проблеми соціальної орієнтації 
сілськогосподарського виробництва, в тому числі і щодо  фермерських господарств.   

Упродовж останнього десятиріччя питання соціальної орієнтації аграрного 
бізнесу актуалізувались, оскільки в умовах кризи та внаслідок організаційно-
економічних перетворень великі сільськогсоподарські підприємства, отримуючи 
надприбутки, одночасно деформували  економічні відносини та закономірності 
розвитку сільського укладу, при цьому залишаючи поза увагою соціальні аспекти 
своєї діяльності.  

Проблеми соціальної відповідальності торкаються і малих форм 
господарювання, в т.ч. фермерських господарств. Науково-аналітична оцінка 
сучасних практик забезпечення соціальної відповідальності суб’єктів аграрного 
підприємництва досліджується в працях вітчизняних економістів-аграрників. 
Наприклад, Малік М. Й. , Шпикуляк О. Г., Павлов О. В. та інші пропонують 
використання різних підходів до оцінки рівня соціальної відповідальності субєктів 
господарювання [209, 266].  
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Теоретична і методологічна основа дослідження соціальної відповідальності, 
фундаментальні положення й принципи розвитку інституту соціальної 
відповідальності, дослідження інституціонального середовища формування 
соціальної відповідальності аграрного підприємства та оцінки рівня їх 
відповідальності є ще недостатньо опрацьованими для їх практичного використання.   

Вимоги до функціонування підприємств з позицій їх соціальної 
відповідальності містяться в спеціальному  міжнародному стандарті ISO-26000. Тому 
при проведенні організаційно-економічних перетвореннях в аграрній сфері з метою 
переходу до її соціоекономічної моделі розвитку необхідно враховувати основні 
положення цього стандарту та особливості розвитку аграрної сфери держави. 

Соціальна орієнтація аграрного підприємництва, зокрема, передбачає певні 
зобов’язання та відповідальність, які покладають на фермерські господарства, зокрема:  

- метою фермерської діяльності не має бути надприбуток;  
- інвестуючи у розвиток сільських територій, фермер не повинен 

розраховувати не лише на дивіденди, а й подекуди на повернення сум своїх інвестицій; 
- обов’язкова екологічна відповідальність діяльності фермера;  
- соціально орієнтованою діяльністю можуть займатися фермери, які 

розуміють свою відповідальність і прагнуть допомогти вирішити частину проблем 
села, подолати непорозуміння з боку влади, інших бізнес-структур, частини 
населення тощо. 

У суспільстві сформувалось бачення фермерського господарства як 
соціальної організації – об’єднання родини фермера і найманих працівників. Тому 
цілі фермерських господарств не можуть бути зведені винятково до отримання 
максимального прибутку – вони формуються на основі  індивідуальних цілей 
фермера, членів його сім’ї та найманих працівників. Тому важливою ознакою 
соціально орієнтованої моделі управління фермерським господарством є зміна 
цілей діяльності фермера – від виробництва сільськогосподарської продукції як 
об’єкта з певними виробничими витратами та доходами від реалізації, тобто як 
об’єкта певної економічної цінності, до виробництва продовольчого асортименту 
продукції високої  якості, зі споживчою цінністю для населення, тобто об’єкта 
соціальної корисності. Тому в сучасних умовах господарювання зростання 
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соціальної відповідальності суб’єктів господарювання вимагає змін у менеджменті 
їх діяльності та відповідної цільової переорієнтації (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.7. Еволюція формування системи соціально орієнтованого 

 управління у фермерському господарстві 

У зв’язку з цим функціонування фермерських господарств забезпечується за 
рахунок особливого механізму господарювання, що диктує своєрідне поєднання 
економічної активності та соціальної справедливості. Проте необхідність 
пристосування фермерських господарств до мінливого ринкового середовища 
обумовлює економічну доцільність займатися виробництвом конкретного виду 
продукці і формує виробничу орієнтованість більшості ферм на вирощування 
обмеженого переліку високоліквідних культур, які забезпечують прибутковість цих 
господарств. Ці та інші причини обмежують соціальну роль і соціальноекономічну 
зорієнтованість фермерства, яке за сприятливих інституціональних умов може 
перетворитись на вагомий чинник сталого розвитку сільських територійі в умовах 
децентралізації та посилення економічної ролі обєднаних територіальних громад на 
селі може отримати додаткові можливості і стимули для переходу до  
соціоекономічної моделі свого розвитку.  

Місія Цінність дії  

Одержання прибутку 
за допомогою 

задоволення потреб 
споживачів  

 

Одержання прибутку 
за допомогою 

задоволення потреб 
споживачів, 

працівників та 
суспільства загалом  

 

Реалізація цілей власника 
згідно з його позицією, що 

приводить до створення 
нової цінності, збагаченої 
унікальністю, відмінними 

рисами та інноваціями 

Немає оптимальної, 
універсальної структури. Є 

безліч ситуаційних чинниів, які 
впливають на організаційну 

модель та ефективність роботи 
господарства  

Фокусування 
уваги на 

психологічних і 
соціальних 
потребах 

працівників 

Фокусування уваги 
на нормальній 
організаційній 

структурі, технічних 
вимогах до 

організації та 
загальному наборі 

принципів 
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Для обгрунтування стратегічного значення фермерства як форми економічної 
діяльності та оцінки можливостей зміцнення його ролі в загальній архітектоніці 
аграрної сфери держави було використано методику SWOT-аналізу, в рамках якої 
визначено сильні та слабкі сторони цієї організаційної форми, а також ідентифіковано 
можливості та загрози у її розвитку ( Рис. 3.8.). На цій основі більш детально в 
останньому роділі нашого дослідження опрацьовано стратегію і перспективи розвитку 
фермерства в рамках локальної моделі архітектоніки аграрної сфери.  

Сильні  сторони 
-  діє  чинник спадковості капіталу 
 
- організаційна стійкість в зв’язку 
  з специфікацією активів 
 
- спрощені вимоги до людського капіталу 
 
- гарантія  мінімального розміру земель  
  сільськогосподарського призначення   
 
- відсутність ієрархічної структури в  
  операційній діяльності 
 
– свобода в прийнятті рішень 
- відсутність бюрократизації в управлінні 
- потенціал соціального престижу 
 

Слабкі сторони 
- обмеженість фінансових ресурсів та 
  можливість їх зовнішнього залучення  
  для операційної діяльності  
- низький техніко-технологічний рівень 
-  проблеми з залученням трудових ресурсів 
   і їх соцілальні гаратнії 
- неконкурентоздатність в додатковому 
   залученні земельних ресурсів 
- неспроможність використання сучасних 
  технологій менеджменту і цифрової  
   економіки 
- тимчасова соціальна непривабливість 
  форми 
- ймовірність ризиків у контрактних 
   відносинах 
- неконкурентоздатність у показниках 
   ефективності використання фізичного 
   і    людського капіталу 

Можливості 
- підвищення ефективності за  рахунок    
  організації взаємодії з іншими  суб’єктами 
  і організаційними структурами 
– тенденції до укрупнення і інтеграції  
  на     локальному рівні 
– зростання уваги держави до сприяння 
   розвитку даної форми 
- тенденції до соціалізації форми з боку  
  сільського  населення 

Загрози 
- ймовірність поглинання форми 
  агрооб’єднаннями 
- рейдерство  
- неконкурентоздатність за доступ  
  до ринків збуту 
- відсутність гарантованого доступу 
  до державної фінансової підтримки  
- бюрократичний тиск з боку орнанів влади 

 

Рис. 3.8. SWOT-аналіз фермерства як форми господарювання  
в конструкті архітектоніки аграрної сфери  

Джерело: власна розробка 
Для обгрунтування стратегічного значення фермерства як форми 

економічної діяльності та оцінки можливостей зміцнення його ролі в загальній 
архітектоніці аграрної сфери держави було використано методику SWOT-
аналізу, в рамках якої визначено сильні та слабкі сторони цієї організаційної 
форми, а також ідентифіковано можливості та загрози у її розвитку ( Рис. 3.8.). 
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На цій основі більш детально в останньому розділі нашого дослідження 
опрацьовано стратегію і перспективи розвитку фермерства в рамках локальної 
моделі архітектоніки аграрної сфери. 

Таким чином, діяльність фермерських господарств відображає специфічні 

особливості процесу організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері 
держави та закономірності формування її загальної архітектоніки. Проте, 
недостатня інституціональна забезпеченість цього процесу, епізодичні 
організаційні дії та недостатня фінансова підтримка на початковому етапі не 
привело до утворення вагомого за розмірами, масштабами і соціальною 
значущістю елемента нової архітектоніки аграрної сфери держави. 

 
Висновки до розділу 3 

1. Організаційно-економічні перетворення в сфері фермерських господарств як 
суб’єктів господарювання відбувались не як  процес змін суті і форм діяльності 
існуючих раніше суб’єктів господарювання шляхом їх адаптації до нових 
інституціональних умов, а як утворення нових господарюючих суб’єктів на засадах 
приватної власності.через імплементацію, в тому числі  шляхом імпорту з господарської 
практики зарубіжних країн, цієї нової форми в суспільно-економічну систему. 

На початковому етапі ресурсною базою цієї форми був пайовий капітал у вигляді 
персоніфікованої частки майна, особистих та залучених земельних  паїв, власних 
фінансових ресурсів, наявного підприємницького хисту, що за мінімального рівня 
інституціонального забезпечення діяльності цієї форми обумовило її низьку 
функціональну, економічну ефективність і соцільну привабливість. З огляду на ці 
обставини фермерство вже на початковому етапі  організаційно-економічних перетворень 
в аграрній сфері було приречене на другорядну роль в процесах формування загального 
конструкту її архітектоніки як один з  її конструктивних елементів.   

2. Основний недолік фермерства як форми економічної діяльності обумовлений 
не його якісними характеристиками,  а спричинений недоліками і прорахунками в  
процесі його інституціоналізації в якості  елемента цілісної суспільно-економічної 
системи, що формується в рамках аграрної сфери держави. Причиною цього є,  на 
наше переконання, його спрощене трактування вітчизняними економістами, 
практиками та органами галузевого управління. За  відсутності належного наукового 
забезпечення процесу імплементації фермерства як форми в її категоріальному 
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розумінні це перетворило процес формування нового і багато в чому специфічного 
укладу сільської економіки в процес механічного утворення фермерських господарств, 
що відбувалось у відриві з синхронізованими діями по створенню середовища, в якому  
ця форма повинна функціонувати. Зокрема, вся існуюча сьогодні інфраструктура, що 
формує якість цього середовища,  в значній мірі за механізмами своєї дії була і є 
зорієнтована на інші форми господарювання (сільськогосподарські підприємства, 
агропромислові об’єднання), що не забезпечує умов для масового поширення 
фермерства як потенційної основи аграрного ладу в державі. 

Історично процес утворення цієї форми невиправдано затягнувся, що 
спричинило структурну деформацію конструкту архітектоніки аграрної сфери, яка 
проявляється в недосокналості конкурентих відносин в середині аграрної сфери між 
різними формами господарювання.   

3.Фермерство як форма економічної діяльності є менш динамічною у  прояві 
своїх функціональних можливостей і в більшій мірі, ніж агрооб’єднання, залежить 
від змін інституціональних умов. Оскільки  динаміка  інституційних змін в процесах 
організаційно-економічних перетворень фермерських господарств у більш потужні і 
ефективніші суб’єкти господарювання відбувається повільнішими темпами, ніж це 
відбувається в сфері діяльності агрооб’єднань, темпи їх розвитку, як і зростання іх 
кількості, є недостатніми . Цим обумовлена їх незначна роль у формуванні 
архітектоніки аграрної сфери у її загальному конструкті. 

4. Імплементація фермерства в ринкову систему господарювання як форми 
економічної діяльності є незавершеним процесом, оскільки поки що не відображає 
потенційної суспільної значимість і економічного потенціалу цієї форми. Економічні 
показники діяльності вітчизняних фермерів зростають темпами, низчими від темпів 
розвитку інших організаційно-правових форм, а економічна ефективність їх 
виробничої діяльності не відповідає потенціалу цієї форми, що істотно зменшує їх 
конкурентоспроможність на ринку ресурсів і товарів і їх експортні можливості.  

5. Дослідження показало, що сучасне фермерство в Україні як елемент 
конструкту загальної архітектоніки аграрної сфери, в останні роки розвивається вже 
на своїй власній основі, що означає завершення етапу його організаційно-
економічного формування як моделі, що здатна функціонувати в умовах ринку 
самостійно. Характерними рисами цієї моделі, в основі якої лежить 
підприємницький хист фермера, є здатність в своїй діяльності опиратись переважно 
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на власні фінансові ресурси, адаптованість до інституційно несприятливого 
ринкового середовища,  спроможність  протидії конкурентам інших організаційно-
правових форм в боротьбі за земельні і трудові ресурси, що надає цій формі 
стабільності та стійкості  на ринку.  

Важливою ознакою цієї форми є її суспільне визнання, що створює передумови 
і перспективи для її подальшого розвитку як потенційно найбільш соціалізованої 
форми сільської економіки, що є важливим з огляду на процеси децентралізації влади 
та розгортання економічної бази сільських територіальних громад. 

6. Незважаючи на те, що система стимулів щодо розвитку фермерства як 
інституціонально так і фінансово ще недостатньо сформована, основним джерелом 
розвитку фермерства і зростання  його ефективності є сама його форма. Реалізація 
можливостей цієї форми узалежнена від напрямків і динаміки змін в 
інституціональному процесі. Сучасна державна політика в аграрній сфері де-факто 
все ще не визначає фермерство як важливий конструктивний елемент її загальної 
архітектоніки, про що переконливо свідчать не тільки обмежена кількість  прийнятих 
нормативних актів, але насамперед незначні обс’яги і низька дієвість механізмів 
фінансової підтримки цієї організаційно-правової форми.  

7. SWOT-аналіз перспектив розвитку цієї організаційної форми  вказує на її 
значний потенціал. Встановлено, що фермерство як форма економічної діяльності  є 
найбільш пристосованим до реалізації можливостей і переваг в рамках 
соціоекономічної моделі, оскільки земля і людський капітал в рамках цієї форми є 
чітко локалізовані, глибоко інтегровані в сільський економічний і соціальний 
простір. У зв’язку з цим сучасна політика сільського розвитку, що проголошена 
державою як тривалий суспільно-економічний процес і напрям удосконалення самої 
архітектоніки аграрної сфери, повинен базуватись на використанні потенціалу 
економічних і соціальних складових фермерства, сприяючи його розвитку у  процесі 
переходу до загальної  соціоекономічної моделі розвитку всієї аграрної  сфери. Тому 
в умовах децентралізації влади та розгортання економічної бази сільських 
територіальних громад фермерство має достатньо підстав для того, щоб у 
перстепктиві перетворитись один із ключових елементів нової соціоекономічної 
моделі аграрної сфери держави. 

Результати дослідження з цього розділу опубліковнаі в наукових працях  [153, 
163, 166 ]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ  

 

4.1. Архітектоніка сектора сільських домогосподарств 

 

Піднесення економіки країни безпосередньо залежить від розвитку її 

господарюючих суб’єктів, вагоме місце серед яких відводиться домашнім 

господарствам. Сектор домогосподарств є самостійним джерелом економічного 

зростання та одним із провідних визначальних факторів розвитку економічної 

системи загалом, оскільки він поєднує в собі реалізацію певної форми власності 

й економічних інтересів економічних суб’єктів 117. 

Під домогосподарством прийнято розуміти сукупність осіб, які спільно 

проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують 

себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, 

повністю або частково об’єднують та витрачають кошти 292. 

Домогосподарство – це один із найактивніших суб’єктів економічних відносин 

суспільства, оскільки саме в ньому виникають первинні економічні потреби, 

формуються економічні інтереси, які стимулюють розвиток суспільного 

виробництва загалом 55. 

Домогосподарство є основою життєдіяльності будь-якої держави, адже в 

ньому концентруються всі біологічні, соціальні та економічні аспекти 

людського життя. Домогосподарство володіє трудовими, фінансовими та 

матеріальними ресурсами і може отримувати дохід від їх економічного 

використання.. 

Домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність як 

для самозабезпечення продуктами харчування, так і для виробництва товарної 

сільськогосподарської продукції, позиціонуються як господарства населення. 

Господарства населення є суб’єктами аграрного сектору, тоді як 

домогосподарства – суб’єктами національної економіки (рис. 4.1). Відповідно 
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до об’єкта нашого дослідження ми розглядаємо сільські домогосподарства в 

контексті їх місця і ролі в архітектоніці всієї  аграрної сфери у її трактуванні, як 

це розкрито в першому розділі.  

 

 

 
Рис. 4.1. Місце господарств населення у національній економіці України 

Метою функціонування домогосподарств є облаштування домашнього 

побуту і підвищення матеріального достатку, а мета господарств населення – 

передусім самозабезпечення продуктами харчування.  

Господарства населення є виробниками сільськогосподарської продукції, 

які не мають статусу юридичної особи. Це особисті селянські господарства, а 

також ті домогосподарства, які займаються сільськогосподарською діяльністю 

на земельних ділянках іншого цільового призначення. 

У структурі господарств населення основне місце відводиться саме 

особистим селянським господарствам – домогосподарствам, членам яких 

відповідно до чинного законодавства надані земельні ділянки з цільовим 

призначенням “для ведення особистого селянського господарства”.  
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Початково ця категорія господарств мала підсобний характер (особисті 

підсобні господарства виникли минулого століття як допоміжна ланка у 

забезпеченні продовольчих потреб сільських жителів, коли колгоспи і 

радгоспи, які були основним місцем праці селян, не могли забезпечити 

належного рівня життя сільським сім’ям 255). Із проголошенням незалежності 

України їх роль суттєво змінилася – після розпаду колгоспів саме на них 

більшою мірою лягло забезпечення населення продовольством. Розвитку цих 

господарств суттєво посприяла аграрна реформа, яка передбачала розпаювання 

майна колишніх колгоспів, – це зосередило в руках сільського населення 

основні засоби сільськогосподарського виробництва – землю,  

сільськогосподарську техніку тощо. 

Законодавче визначення особисті селянські господарства отримали 

2003 р., з прийняттям Закону України “Про особисте селянське господарство”. 

Відповідно до Закону, особисті селянські господарства – це господарська 

діяльність, яку здійснює без створення юридичної особи фізична особа 

індивідуально або особи, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і 

спільно проживають, для задоволення особистих потреб виробництвом, 

переробкою і споживанням сільськогосподарської продукції, реалізацією її 

надлишків та наданням послуг із використанням майна особистого селянського 

господарства, зокрема й у сфері сільського зеленого туризму 291.  

До майна особистого селянського господарства, крім земельних ділянок, 

належать також житлові будинки, господарські будівлі та споруди, 

сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби, 

сільськогосподарські та свійські тварини і птиця, бджолосім’ї, багаторічні 

насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки 

та інше майно, набуте у власність членами господарства в установленому 

законодавством порядку. Таке майно може бути власністю як однієї особи, так і 

спільною частковою або спільною сумісною власністю його членів. 

Діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, 

не є підприємницькою. Законодавець надав особистим селянським 
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господарствам право реалізовувати надлишки виробленої продукції та надавати 

послуги з використання майна господарства, отримувати від цього дохід, 

залишаючись при цьому у статусі фізичної особи.  

Для ведення особистого селянського господарства використовують 

земельні ділянки розміром не більше ніж 2 га, передані фізичним особам у 

власність або оренду. Однак розмір земельної ділянки може бути збільшений у 

разі отримання земельного паю та його спадкування членами особистого 

селянського господарства. 

Особисті селянські господарства можуть здійснювати діяльність на власні 

розсуд і ризик у межах встановленого правового господарського порядку. 

Відповідно до законодавства члени особистих селянських господарств наділені 

такими правами: самостійно господарювати на землі; передавати земельні 

ділянки особистого селянського господарства фізичним або юридичним особам 

в оренду; укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди, що 

не суперечать законодавству; реалізовувати надлишки виробленої продукції на 

ринках, а також заготівельним, переробним  підприємствам та організаціям, 

іншим юридичним і фізичним особам; самостійно здійснювати матеріально-

технічне забезпечення власного виробництва; відкривати рахунки в установах 

банків та отримувати кредити; бути членами кредитної спілки та користуватися 

її послугами; отримувати в установленому законом порядку трудову пенсію, а 

також інші види соціальної державної допомоги та субсидії; надавати послуги з 

використанням майна особистого селянського господарства; використовувати в 

установленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці 

загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а 

також інші корисні властивості землі; на відшкодування збитків у випадках, 

передбачених законом; вільно розпоряджатися належним майном, виробленою 

сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки; отримувати 

дорадчі послуги; брати участь у конкурсах сільськогосподарських виробників 

для отримання бюджетної підтримки відповідно до загальнодержавних і 

регіональних програм; об’єднуватися на добровільних засадах у виробничі 
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товариства, асоціації, спілки для координації своєї діяльності, надання 

взаємодопомоги та захисту спільних інтересів тощо відповідно до 

законодавства України; проводити в установленому законом порядку 

зовнішньоекономічну діяльність 291. 

Різносторонність прав, наданих особистим селянським господарствам у 

законодавстві, зумовила наявність різних за своїми суттю та значенням 

господарств. Проаналізувавши наукові публікації 22; 126; 72; 299, сьогодні можна 

виокремити такі сучасні види особистих селянських господарств (табл. 4.1). 

За результатами досліджень Міжнародної організації праці та Світового 

банку, близько 29 % українців живуть за межею бідності 300. Тому мета 

діяльності більшості господарств – задоволення особистих потреб у продукції 

харчування. Однак право реалізовувати надлишки виробленої продукції дає 

змогу сформувати додатковий, а подекуди й основний дохід сільського 

населення. Виходячи з цього, можна виокремити натуральні або споживчі 

господарства та господарства товарного типу.  

Щодо напряму діяльності особистих селянських господарств, то виробничі 

господарства вирощують сільськогосподарські культури, займаються 

розведенням і відгодівлею тварин. Сучасне господарство може виробляти 

понад півсотні видів продукції рослинництва і тваринництва: зернові культури, 

овочеві, баштанні, ягоди та фрукти, кормові культури, продукцію 

тваринництва, малопоширені нішеві культури тощо.  

Досить затребуваним сьогодні є такий напрям діяльності особистих 

селянських господарств, як надання послуг, серед яких агротуризм, виконання 

польових робіт власною технікою, продаж виробленої продукції на ринках, 

народний промисел тощо. 

Щодо спеціалізації, то споживчі господарства для задоволення власних 

потреб вироблятимуть ті види продукції та в тих обсягах, які 

забезпечуватимуть їх продовольчі потреби. Господарства, спрямовані на 

отримання прибутку, вироблятимуть від одного до кількох видів продукції 
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Таблиця 4.1 

Сучасні види особистих селянських господарств 

№ 
з/п Класифікаційна ознака Види господарств 

1 за метою діяльності 
господарства 

- самозабезпечення продуктами харчування; 
- отримання доходу; 
- самореалізація 

2 за місцем розташування 
земельної ділянки 

- сільські; 
- селищні; 
- міські 

3 за складом та кількістю 
членів сім’ї 

- одноосібні; 
- прості (одне подружжя з неодруженими 
дітьми); 
- складні (декілька простих сімей) 

4 за статусом власника 
- пенсіонери; 
- зайняті лише в особистому селянському 
господарстві; 
- зайняті в інших галузях 

5 за напрямами діяльності 
- виробництво продукції; 
- переробка продукції; 
- надання послуг  

6 за розміром земельної 
ділянки 

- дрібні (до 0,25 га); 
- малі (0,25-0,5 га); 
- середні (0,5-1 га); 
- великі (1-2 га); 
- крупні (понад 2 га за рахунок приєднання 
земельних паїв) 

7 за рівнем товарності 
- споживчі (нетоварні); 
- товарні; 
- змішані 

8 за рівнем спеціалізації - спеціалізовані господарства; 
- неспеціалізовані господарства 

9 за типом формування 
трудових відносин 

- праця членів сім’ї в умовах скороченого 
робочого дня; 
- праця членів сім’ї в умовах повної зайнятості; 
- залучення сторонніх осіб 

10 

за рівнем 
інтегрованості у 
агропромислове 
виробництво  

- вертикально інтегровані; 
- горизонтально інтегровані у виробничих 
процесах; 
- горизонтально інтегровані у процесах збуту; 
- неінтегровані 

11 за моделлю розвитку 
- динамічні; 
- стабільні; 
- депресивні 
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Залежно від мети діяльності, розміру земельної ділянки та складу 

домогосподарства, роботи, пов’язані з веденням особистого селянського 

господарства, можуть здійснювати як самі члени господарства, так і зі 

залученням найманих працівників. 

Стосовно інтегрованості у господарську агропромислову діяльність, тут 

виокремлюють вертикально, горизонтально інтегровані у виробничих процесах 

та в процесах збуту, а також неінтегровані особисті селянські господарства 72. 

Неінтегровані господарства всю виробничо-господарську діяльність 

здійснюють самостійно. Горизонтально інтегровані у виробничих процесах 

господарства під час здійснення виробничо-господарської діяльності 

користуються послугами інших господарств або структур для виконання 

окремих робіт. А господарства, які горизонтально інтегровані у процесах збуту, 

– об’єднуються з іншими господарствами для спрощення реалізації виробленої 

продукції. Щодо вертикальної інтеграції, то в такому разі особисті селянські 

господарства (переважно високотоварні) безпосередньо співпрацюють із 

заготівельними та переробними підприємствами, закладами харчування тощо. 

За моделлю розвитку особисті селянські господарства поділяють на 

депресивні, стабільні та динамічні. Депресивні особисті селянські господарства 

зазвичай належать асоціальним групам населення, які тримають їх у 

занедбаному стані, та громадянам, які виїхали за межі села і не користуються 

належними їм земельними ділянками. Стабільними є ті господарства, мета яких 

– забезпечення сім’ї продуктами харчування і які лише частково можуть 

реалізовувати надлишки продукції. Цим господарствам не потрібно 

розвиватися, а достатньо підтримувати досягнутий рівень. На відміну від 

стабільних, динамічні господарства постійно перебувають у розвитку. Вони 

мають виражену товарність, їхньою метою є отримання основного доходу. До 

цієї категорії варто віднести й особисті селянські господарства, які активно 

впроваджують інновації у свою господарську діяльність 126. 

Враховуючи основні характеристики особистих селянських господарств, 

Л. В. Булавка сформувала такі чотири їх групи:  
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1 група – господарства з найслабшим потенціалом (19,2 %): у своєму 

складі мають одного-двох непрацюючих пенсіонерів; до 0,5 га землі; характерні 

широкою спеціалізацією; виробництво продукції здійснюється для задоволення 

власних потреб у продуктах харчування; 

2 група – господарства із середнім потенціалом (32,6 %): у своєму складі 

мають двох-трьох осіб зрілого і похилого віку, переважно працюючих; до 1,0 га 

землі; виробництво продукції широкої спеціалізації; ведення господарства 

здійснюється для повного самозабезпечення сім’ї продуктами харчування і 

часткової реалізації їх на ринку (інколи за місцем розташування господарства 

або вздовж транспортних магістралей); 

3 група – господарства з високим потенціалом (33,5 %): у своєму складі 

мають осіб молодого і середнього віку, а також їх дітей чи батьків; обробляють 

до 2,0 га землі; глибше виражена спеціалізація виробництва; основною метою 

ведення таких господарств є їх орієнтація на реалізацію продукції для 

задоволення дедалі більших матеріальних і духовних потреб усіх членів сім’ї та 

виховання дітей; 

4 група – господарства, які отримали земельні паї: володіють ділянками 

(понад 2 га) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(14,7 %) 33.  

На основі аналізу нормативно-правової бази, яка регулює діяльність 

особистих селянських господарств, В. В. Гоблик та Я. І. Токар запропонували 

дещо інший підхід до класифікації: 

1) особисті селянські господарства, які офіційно зареєстровані і 

функціонують у межах чинного законодавства;  

2) особисті селянські господарства, які не реєструють своєї діяльності в 

органах державної влади – податкова, пенсійний фонд, фонд соцстраху тощо 56. 

Закон України “Про особисте селянське господарство” не передбачає 

реєстрації діяльності особистого селянського господарства. Така діяльність 

автоматично розпочинається із набуттям власності на земельну ділянку 

відповідного цільового призначення або її оренди. Однак у Законі прописано, 
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що участь членів особистих селянських господарств у загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванні здійснюється на добровільних засадах. За 

бажанням власника та членів особистого селянського господарства можуть 

сплачувати страхові внески та отримати доступ до виплат із фондів соціального 

страхування. Для цього необхідно звернутися із заявою про добровільну участь 

у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або 

одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування в органи доходів і зборів та укласти відповідний договір. Однак 

відсутність категоричності в питанні сплати єдиного внеску та низький рівень 

поінформованості сільських жителів, як правило, спонукає їх до відмови від 

таких дій 70.  

Щодо оподаткування, то особисті селянські господарства сплачують 

земельний податок та в окремих випадках – податок на доходи фізичних осіб. 

Податковим кодексом України передбачено, що до загального 

оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не входять 

доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що 

вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена 

та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, 

наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення 

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для 

індивідуального дачного будівництва, а також особистого селянського 

господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), 

сукупний розмір яких не перевищує 2 га 273. Однак, якщо розмір земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства перевищує 2 га, 

дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на 

загальних підставах. Право фізичній особі на отримання доходу від покупця без 

утримання податку засвідчує відповідна довідка, яку видає безоплатно сільська, 

селищна, міська рада особисто власнику сільськогосподарської продукції у 10-

денний строк з дня звернення за місцем проживання або за місцем 
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розташування земельної ділянки на підставі письмової заяви. Однак довідка не 

видається, якщо громадянин особисто не вирощував продукції, яку має намір 

реалізовувати або якщо розмір земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства перевищує встановлений розмір, або якщо 

громадянин вирощує продукцію на земельних ділянках, на які він не має права 

власності тощо.  

Отож, перевагами особистих селянських господарств перед іншими 

організаційно-правовими формами діяльності у сфері сільського господарства, 

крім відсутності реєстрації юридичною особою чи фізичною особою 

підприємцем, є також те, що ці господарства не ведуть обліку, не подають 

звітності, не сплачують податків (якщо виконується умова про розмір земельної 

ділянки та не здійснюється її використання з метою отримання прибутку). Крім 

того, Ю. В. Самойлик виділяє ще й такі їх переваги у ринковому середовищі 

порівняно із сільськогосподарськими підприємствами та їх об’єднаннями: 

1) значна гнучкість та адаптивність до зовнішніх умов; 

2) орієнтація на органічне виробництво; 

3) дотримання культури землеробства та екологічності виробництва; 

4) позитивний вплив на розвиток сільських територій; 

5) дбайливе ставлення до засобів та предметів праці; 

6) посилення інституту власності на селі та відповідальності 

господаря; 

7) диверсифікованість виробництва; 

8) мобільність прийняття управлінських рішень; 

9) висока концентрація економічних ресурсів; 

10) ефективне антикризове управління; 

11) орієнтація на соціальну ефективність; 

12) безпосередня участь у процесі виробництва та прийнятті 

управлінських рішень; 

13) гнучкість оплати праці та трудових відносин у нестабільних 

ринкових умовах; 
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14) ефективна економія за несприятливих умов ринку; 

15) функціонування на засадах чистої конкуренції 313. 

Місце особистих селянських господарств в аграрній сфері як суспільно-

економічній системі можна визначити за допомогою функцій, які вони 

виконують. Такими функціями є: 

1) виробництво сільськогосподарської продукції для власних потреб 

та сировини для потреб переробної промисловості; 

2) формування додаткового, а інколи й основного доходу сільського 

населення; 

3) підвищення рівня продовольчої безпеки країни; 

4) самозайнятість сільського населення; 

5) виробництво екологічно чистої продукції; 

6) відтворення сільського населення;  

7) розвиток сільських територій; 

8) збереження соціального статусу селянина; 

9) збереження традицій і культури українського народу; 

10) охорона і збереження природних ресурсів, які перебувають у 

власності чи користуванні господарства; 

11) створення умов для відпочинку та оздоровлення міського населення 

(агротуризм) тощо. 

Саме особисте селянське господарство прищеплює у молоді господарське 

ставлення до землі, передає традиції і культуру українського народу, зберігає та 

створює підґрунтя розвитку українського села. Крім того, вже тривалий час 

особисті селянські господарства є своєрідним буфером, який стримує 

виникнення кризових ситуацій не лише в селі, а й загалом у країні, 

забезпечуючи стабільне виробництво важливих видів сільськогосподарської 

продукції та підтримуючи належний рівень продовольчої безпеки. Основними 

чинниками такої стійкості особистих селянських господарств А. В. Іщенко 

вважає такі: 



 

 
 

282

1) нерозвиненість ринкової інфраструктури села і відсутність більшості 

видів продовольства у сільській торговельній мережі змушують селянина 

вирощувати продукцію в особистому господарстві;  

2) мінімальна залежність економіки особистого селянського господарства 

від ринку. Через натуральний або напівтоварний характер виробництва і 

використання здебільшого ручної праці потреби особистих господарств 

населення у грошових коштах незначні;  

3) менша залежність виробництва в особистих селянських господарствах 

порівняно з великими сільськогосподарськими підприємствами від цін на 

сільськогосподарську продукцію і засоби виробництва, коротко- й 

довгострокових кредитів для відшкодування міжсезонної нестачі грошових 

коштів і покриття потреби в капітальних вкладеннях, розмірів банківського 

відсотка, субсидій і дотацій;  

4) компактність розташування присадибних ділянок і тваринницьких 

приміщень в особистих господарствах населення біля житла їх власників, що 

забезпечує значну економію часу на пересування до місця праці, можливість 

постійного догляду за тваринами;  

5) нескладна організація виробництва з мінімальною кількістю осіб, що 

дає змогу застосовувати примітивні знаряддя праці і поєднувати функції 

управління, постачання, збуту, прийняття технологічних рішень; 

6) у період масового безробіття й унаслідок кризових явищ особисте 

селянське господарство стало центром трудової активності працездатного 

населення, важливим джерелом постачання необхідних продуктів харчування і 

грошових коштів 113.  

Самозайнятість в особистих селянських господарствах дала змогу 

знизити рівень безробіття у країні. У ст. 8 Закону України “Про особисте 

селянське господарство” члени особистих  селянських господарств є особами, 

які забезпечують себе роботою самостійно, а згідно із Законом України “Про 

зайнятість населення” належать до зайнятого населення за умови, що робота в 

цьому господарстві для них основна 291. Однак у рамках подолання наслідків 
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фінансової кризи 2008 р. Законом України “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу 

зайнятості населення” внесено зміни до Закону України “Про зайнятість 

населення”, який членів особистих селянських господарств визнає зайнятим 

населенням без будь-яких додаткових умов 281. Отож, володіння земельною 

ділянкою для ведення особистого селянського господарства зумовило 

переведення незайнятого населення з категорії “безробітні” у категорію 

“зайняті”. 

Отже, особисті селянські господарства є унікальним явищем сучасного 

суспільства. Приватна власність на землю, праця членів сім’ї, одночасне 

виробництво багатьох видів продукції – це основні характеристики 

господарств, які ми розглядаємо в якості складної організаційної форми 

економічної діяльності на селі та самостійного елемента архітектоніки аграрної 

сфери держави. 

 

4.2. Аналіз стану та показників діяльності господарств населення  

 

Особливістю аграрного сектору в Україні є те, що тут 

сільськогосподарську продукцію виробляє широке коло суб’єктів 

господарювання різних організаційно-правових форм. Поряд з агрохолдингами, 

сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами, 

значне місце відводиться і дрібним виробникам – особистим селянським 

господарствам. Хоча ці господарства не мають таких умов діяльності, як інші 

суб’єкти господарювання, однак уже тривалий період вони залишаються 

основними виробниками багатьох видів сільськогосподарської продукції, серед 

яких овочі, картопля та молоко. 

На відміну від великих суб’єктів господарювання, які часто під дією 

політичної та економічної нестабільності в державі втрачають свою 

платоспроможність і банкрутують, особисті селянські господарства за таких 

самих умов не лише залишаються стабільними, а й нарощують обсяги своєї 
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діяльності. Аби підтвердити це, проаналізуємо діяльність цієї категорії 

господарств(додатки В, В1-5). 

Щоправда, сьогодні з проведенням поглибленого аналізу стану та 

показників діяльності особистих селянських господарств виникають певні 

труднощі, адже офіційна статистика формує дані лише стосовно кількості 

особистих селянських господарств та площі їх землекористування. Так, 

відповідно до законодавства, облік особистих селянських господарств 

здійснюють сільські, селищні та міські ради в рамках погосподарського обліку.  

Такий облік ведеться у формах первинної облікової документації № 1 

“Облікова картка об’єкта погосподарського обліку” та № 3 “Список осіб, яким 

надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із 

земель міських поселень” 277, які містять мінімальну кількість інформації 

(площа земельних ділянок, якими безпосередньо користується об’єкт 

погосподарського обліку з розшифровкою за цільовим призначенням земельних 

ділянок, а також відомості про громадян, які ведуть особисте селянське 

господарство та відмітка про їх волевиявлення вести (брати участь, бути 

членом особистого селянського господарства) або припинити ведення такого 

господарства).  

Хоча ще декілька років ці форми містили відомості про площі посівів, 

поголів’я худоби, техніку у власності домогосподарстві тощо. Сьогодні ж масив 

статистичної інформації формується переважно за рахунок вибіркового 

обстеження домогосподарств, тому ширша інформація подається не за 

особистими селянськими господарствами, а за домогосподарствами, які 

проживають у міських поселеннях та сільській місцевості. 

У 2017 р. в Україні налічували 14985,6 тис. домогосподарств, з яких     

10085,5 тис. проживало у міських поселеннях, 4900,1 тис. – у сільських 331. 

Середньостатистичне домогосподарство України 2016 р. складалося із 

2,58 особи (табл. 4.2) 

 

 



 

 
 

285

Таблиця 4.2  

Динаміка розміру домогосподарств України  

Показник Рік 
2013 2014** 2015 2016 2017 

Середній розмір 
домогосподарства, осіб 2,58 2,58 2,59 2,58 2,58 

Розподіл домогосподарств за 
кількістю осіб у їх складі, %: 

одна особа 

 
 

22,6 

 
 

22,8 

 
 

20,3 

 
 

19,6 

 
 

23,1 
дві особи 29,1 29,6 32,5 33,0 29,8 
три особи 26,9 25,3 25,9 26,3 20,8 
чотири і більше осіб 21,4 22,3 21,3 21,1 26,3 

Частка домогосподарств із 
дітьми до 18 років, % 38,0 38,0 38,2 38,2 34,3 

Частка домогосподарств без 
дітей, % 62,0 62,0 61,8 61,8 65,7 

 Джерело: 326; 327. 
 

Упродовж останніх п’яти років відбулися зміни у структурі 
домогосподарств: дещо збільшилась частка домогосподарств, які складаються з 
однієї особи (на 0,5 %) та чотирьох і більше (на 4,9 %), а частка 
домогосподарств, які складаються з двох осіб збільшилась   на 0,7 % , а трьох –
зменшилась на 6,1 % . Частка домогосподарств із дітьми до 18 років 
зменшилась на 3,7 %, а частка домогосподарств без дітей збільшилась  на 3,7 %. 

У структурі домогосподарств станом за 2017 р. 21,2 % займають чоловіки 
віком від 30 до 60 років та 21,1 % жінок віком від 30 до 59 років (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 
Склад домогосподарств України, 2017р. 

Показник 
Усі 

домогоспо-
дарства 

у тому числі які проживають  
у міських 

поселеннях 
у сільській 
місцевості 

Склад домогосподарств,%: 
діти до трьох років 

 
3,6 4,0 2,7 

три– шість років 4,5 4,9 3,8 
сім–13 років 7,3 7,5 7,0 

підлітки 14–15 років 1,8 1,7 1,9 
   16–17 років 1,8 1,7 1,9 

жінки 18–29 років 7,3 7,8 6,3 
чоловіки 18–29 років 7,6 7,4 8,1 
жінки 30–58 років 22,0 22,4 21,1 
чоловіки 30–59 років 20,8 20,7 21,2 
жінки віком 59 років і старші 15,3 14,3 17,2 
чоловіки віком 60 років і 
старші 8,0 7,6 8,8 
 Джерело: 327. 



 

 
 

286

У домогосподарствах сільської місцевості менше, аніж у 

домогосподарствах міських поселень, дітей віком до шести років та молоді 

віком 18 – 29 років. Також у сільській місцевості більше жінок віком понад 

59 років, та чоловіків, старших за 60 років. Дещо більше також чоловіків віком 

від 30 до 59 років.  

Таблиця 4.4  
Чисельність постійного населення в сільських домогосподарствах 

(тис.осіб) 
 Роки 

2013  2014  2015  2016  2017  
Сільське 
населення 

14249,7 14164,9 13325,3 13244,7 13171,4 

в т.ч. 
чоловіки 

6703,2 6673,9 6284,7 6254,2 6225,9 

          жінки 7546,5 7491,0 7040,6 6990,5 6945,5 
Частка 
сільського 
населення - 
% 

 
31,4 

 
31,3 

 
31,2 

 
31,1 

 
31,1 

в т.ч. 
чоловіки 

32,0 31,9 31,7 31,7 31,7 

          жінки 30,9 30,8 30,6 30,6 30,5 
Сільське 
населення у 
віці 16-59 
рр. 

 
 

8486,4 

 
 

8442,1 

 
 

7911,9 

 
 

7855,4 

 
 

7992,1 

в т.ч 
чоловіки 

4292,8 4271,7 4007,0 3977,8 3945,2 

         жінки 4193,6 4170,4 3904,9 3877,6 3846,9 
Частка 
сільського 
населення у 
віці 16-
59рр.- % 

 
29,6 

 

 
29,8 

 

 
29,7 

 
29,8 

 
30,0 

в т.ч. 
чоловіки 

30,9 31,0 30,9 31,0 31,1 

          жінки 28,5 28,6 28,6 28,8 28,9 
Джерело: [326, 327] 
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У сільських населених пунктах, що перебувають у підпорядкуванні 

сільських, селищних і міських рад, на 1 січня 2018 р. було зареєстровано            

4 031,7 тис. особистих селянських господарств – домогосподарств, членам яких 

відповідно до чинного законодавства надані земельні ділянки з цільовим 

призначенням “для ведення особистого селянського господарства” 253. 

 У структурі домогосподарств у сільських населених пунктах частка 

особистих селянських господарств становить 83,44 %.За останнє десятиріччя в 

Україні зменшилася кількість особистих селянських господарств (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Площа землеволодінь особистих селянських господарств України* 

Показник Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість особистих селянських 
господарств, тис. 4915,3 4540,4 4308,6 4108,4 4031,7 

Площа земельних ділянок, тис. га 6760,1 6655,4 6487,2 6307,2 6175,6 
у т. ч. з цільовим призначенням: 
- для будівництва й 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 

834,6 871,4 834,6 803,1 793,3 

- для ведення особистого 
селянського господарства 3060,4 2873,9 2798,8 2603,3 2551,3 

- для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

2796,2 2841,8 2809,3 2837,1 2799,3 

Припадає на одне господарство 
площі земельної ділянки, га 1,38 1,47 1,49 1,54 1,53 

у т. ч. з цільовим призначенням: 
- для будівництва й 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 

0,17 0,19 0,2 0,2 0,2 

- для ведення особистого 
селянського господарства 0,62 0,63 0,63 0,63 0,62 

- для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

0,57 0,63 0,65 0,69 0,69 

 Джерело: 251, 252, 253 
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Таке зменшення спостерігали в усіх областях України, а суттєве 

скорочення особистих селянських господарств відбулося у Вінницькій, 

Донецькій, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій областях (дод. В). 

Площа землеволодінь особистих селянських господарств у 2017 р. 

становила 6 175,6 тис. га, з яких 2 551,3 тис. га – земельні ділянки з цільовим 

призначенням «для ведення особистих селянських господарств». За останні 

десять років зменшилася площа земельних ділянок, які перебувають у власності 

особистих селянських господарств. Лише площа земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва збільшилася на 40,9 тис. га. 

Водночас площа земельної ділянки, яка припадає на одне домогосподарство, 

збільшилася на 0,16 га. З-поміж сільських домогосподарств найбільше 

господарств із площею земельних ділянок від 0,5 до 1 га (дод.В1). 

Змінилась структура виробництва валової продукції, співвідношення між 

рослинництвом і тваринництвом (табл.4.6).  

Таблиця 4.6 
Динаміка частки господарств населення у структурі виробництва валової 

сільськогосподарської продукції (млн.грн. - у цінах 2010 р.) 
Продукція сільського 
господарства 

Роки 
2013  2014  2015  2016  2017  

Всього – млн.грн. 116268 112369 107549 109522 108622 
в т.ч. рослинництво 72767 72178 68854 71660 70874 
          тваринництво 43501 40191 38694 37862 37748 
Частка у загальному 
обсязі –всього у % 

46,0 44,7 44,9 43,0 43,6 

в т.ч. рослинництво 41,4 40,6 40,9 38,7 39,5 
          твариннцтво 56,5 54,5 54,5 54,4 54,2 
Джерело:[320, 321, 322, 323, 324] 

У господарствах з площею понад 1 га зосереджено 72,6 % земельних 

ділянок. На земельних ділянках, які їм належать, господарства населення 

вирощують зернові та зернобобові, технічні, кормові культури, картоплю, овочі 

тощо. Структуру посівних площ цих сільськогосподарських культур показано 

на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Структура посівних площ сільськогосподарських культур  

у господарствах населення, 2017 р. 324. 

У структурі посівних площ господарств населення у 2017р. основну 

частку займають зернові та зернобобові культури  51,0 %. Посівна площа 

технічних культур  18,1 %, корових культур – 14,5 %, картоплі – 12,7 % від 

загальної посівної площі господарств населення. 

За весь період організаційно-економічних перетворень в Україні посівна 

площа сільськогосподарських культур у господарствах населення суттєво 

збільшилася (динаміка посівних площ окремих видів сільськогосподарських 

культур наведена у додатку. В2,3). Істотний вплив на таку ситуацію мала 

земельна реформа, а також зміни в спеціалізації інших форм господарювання, 

які  були зорієнтовані на високорентабельні культури (ріпак, соняшник), що 

змушувало сільське населення виробляти сільськогосподарську продукцію для 

самозабезпечення продукцією харчування. Сьогодні структура посівів 

стабілізувалась і коливається в залежності від дії короткострокових ринкових 

чинників.  

У структурі посівних площ сільськогосподарських культур усіх категорій 

господарств господарства населення займають понад 90 % посівної площі 

картоплі та овочебаштанних культур, значною є їх частка у структурі посівних 

площ кормових та зернобобових культур.    

Відповідно до збільшення посівної площі зросло і виробництво 

сільськогосподарських культур господарствами населення України. За період 

2000-2010 рр.суттєво зріс обяг виробництва зернових та зернобобових культур, 
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картоплі, овочів. Щодо цукрового буряку, то пік виробництва культури припав 

на 2005 р., після чого обсяги виробництва з кожним роком скорочувалися.  

Динаміку обсягу виробництва продукції рослинництва цією категорією 

господарств протягом останніх пяти років подано у табл. 4.7.,  де чітко 

простежується стабілізація обсягів виробництва всіх видів культур, за винятокм 

цікрових буряків, виробництво яких продовжує скорочуватись, оскільки ця 

культура вимагає значних затрат праці і не може бути конкурентною за техніко-

технологічними параметрави її виробництва у великих сілськогосподарських 

підприємствах. 

Динаміку виробництва господарствами населення окремих видів 

зернових та зернобобових культур, а також овочів, урожайність  цих культур і 

їх частку показано в дод. В4 , В5. 

Таблиця 4.7 

Динаміка виробництва продукції рослинництва господарствами населення 

України, тис. т* 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 
Зернові та 
зернобобові 
культури 

13392,3 13956,7 13619,2 14065,8 14011,6 

Цукровий 
буряк 1688,6 1134,7 777,0 662,4 654,4 

Соняшник 1604,7 1452,1 1631,9 1896,8 1658,8 
Картопля 21559,2 22934,5 20383,3 21282,1 21778,8 
Овочі 8713,9 8297,2 7932,3 8091,6 7942,4 
Плоди та 
ягоди 1851,1 1667,1 1741,1 1636,8 1714,2 

 Джерело: 320, 321, 322, 323, 324 
 

У структурі виробництва продукції рослинництва господарства населення 

вже тривалий час  утримують панівні позиції у виробництві картоплі, овочів, 

кормових коренеплодів (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Динаміка частки господарств населення у структурі виробництва 

продукції рослинництва всіма категоріями господарств України 324 

 

Щодо зернових та зернобобових культур і цукрового буряку, то частка 

господарств населення у їх виробництві 2017 р. становила 22,4 % та 4,4 % 

відповідно, тоді як картоплі  98,1 %, овочі – 85,5 % (табл. 4.8).. 

Таблиця 4.8 

Особливості виконання сільськогосподарських робіт господарствами 

населення України, 2017 р. 

Показник Частка, % 
Домогосподарства, які використовують для обробки землі: 
- ручну працю 

 
91,0 

- коней, волів 24,8 
- трактор 80,8 
Домогосподарства, що не обробляли землі 0,3 
Домогосподарства, що залучають найманих працівників 15,7 

у тому числі: 
- постійно 

 
2,9 

- для сезонних робіт  53,9 
- разово  43,2 
Домогосподарства, що використовують: 
- мінеральні добрива 

 
59,6 

- органічні добрива 84,1 
- засоби захисту рослин 86,0 

 Джерело: 324. 
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Виробництво продукції рослинництва – трудомісткий процес, у якому 

господарства населення використовують як ручну працю, так і 

сільськогосподарську техніку. Зокрема 94,0 % усіх господарств 2017 р. 

використовували ручну працю, 79,2 % – трактори  

В останні роки зростає технічна оснащеність виробничих процесів. Так, 

частка господарств населення, які використовують у своїй діяльності трактор, 

склала у 2017 році майже 25 %, понад третина господарств оснащені плугами, 

сівалками і боронами, хоча лише біля 2 % мають власні комбайни та автомобілі.  

У 2017 р. до виконання сільськогосподарських робіт біля 16 % господарств 

залучали найманих працівників, переважно разово або для виконання сезонних 

робіт. Господарства населення, які не мають власної сільськогосподарської техніки 

з механізованого обробітку земель, часто користуються послугами фермерів або 

сільськогосподарських підприємств. Аналізуючи використання різноманітних видів 

обробітку земель у господарствах населення різного розміру, варто зазначити, що 

всі господарства переважно поєднують ручну працю з використанням 

сільськогосподарської техніки . 

Серед господарств із земельною ділянкою розміром до 0,5 га 14,2 % 

використовують лише ручну працю. У господарствах із розміром земельної ділянки 

від 0,51 до 1 га та понад 1 га частка використання ручної праці становить 1,6 та 1,2 

% відповідно. Варто відзначити, що з появою на ринку малогабаритної техніки 

(переважно зарубіжного виробництва) рівень технічного забезпечення в 

господарствах населення поступово зростає.. 

Отож, в порівнянні з стартовим періодом організаційно-економічних 

перетворень рослинництво у господарствах населення зазнало структурних змін та 

суттєвого піднесення – збільшилися посівні площі та обсяги виробництва основних 

видів сільськогосподарських культур, стабільно вагомою є їх частка у виробництві 

продукції рослинництва всіма категоріями господарств. Це вказує на те, що 

виробнича функція господарств населенн як  організаційної форми економічної 

діяльності стала більш економічно вагомою.  
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Зміни в галузі  тваринництва мають дещо інший хахактер. Ситуація тут 

продовжує залишатись кризовою, свідченням чого є постійне скорочення  поголів’я 

худоби і птиці (табл. 4.9), внаслідок якого частка продукції тваринництва в 

господарствах населення у її загальному виробинцтві скорочується і за останні пять 

років знизилась у 2017 році до 54,2  проти 56,6 % у 2013 році.  

Таблиця 4.9 

Динаміка поголів’я худоби і птиці в господарствах населення України* 

Показник Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 

Велика рогата худоба, тис. голів 3096,5 2573,8 2573,8 2479,8 2364,2 
у т. ч. корови 1943,4 1735,5 1733,5 1661,5 1551,2 
Свині, тис. голів 4043,3 3617,9 3617,9 3375,0 2806,3 
Вівці та кози,  
тис. голів 1486,7 1165,6 1165,6 1138,4 1122,3 

Коні,  
тис. голів 325,1 293,0 293,0 284,6 247,7 

Птиця всіх видів,  
млн голів 98,2 91,3 91,3 91,9 92,3 

Кролі,  
тис. голів 5561,2 5011,5 5011,5 4911,5 4623,4 

Бджоло-сім’ї,  
тис. сімей 2914,8 2640,6 2640,6 2540,1 2598,6 

Джерело: 337. 
 

Незважаючи на скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, 

основна частка великої рогатої худоби , зокрема корів, а також коней, овець та 

кіз, утримується саме в господарствах населення. У 2000-х роках господарства 

населення також утримували більшу частку свиней і птиці, однак до сьогодні ці 

позиції вони втратили, оскільки  основні обсяги виробництва в цих підгалузях 

зайняли великі сільськогсоподарські підприємства, як це було показано в 

попередніх розділах дослідження. Разом з тим у 2017 р. ВРХ утримували лише 

33,3 % господарств, корів  31,8 %, свиней  40,1 %, птиці  96,4 %.  

Якщо порівнювати витрати кормів на одну умовну голову великої рогатої 

худоби в господарствах населення та в сільськогосподарських підприємствах, 

то такі витрати в господарствах населення значно більші. У 2016 р., наприклад,  
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на  1 ц приросту великої рогатої худоби в господарствах населення затрачено 

8,23 ц корм. одиниць, що на 6,51 ц корм. одиниць менше, ніж у 

сільськогосподарських підприємствах. Однак на 1 ц приросту свиней у 

господарствах населення затрачено на 3,27 ц корм. одиниць більше. На 

виробництво 1 ц молока у господарствах населення та сільськогосподарських 

підприємствах приблизно однакові затрати кормів. Ці відмінності викликані 

різною структурою кормів, зокрема, більшою часткою комбінованих кормів та 

добавок у сільськогосподарських підприємствах та їх недоступністю для 

населення через високі ціни. 

Відповідно до зменшення поголів’я худоби і птиці в господарствах 

населення упродовж останніх пяти років. скоротилися обсяги виробництва 

основних видів продукції тваринництва і ця тенденція є стійкою, що свідчить 

про стійкі структурні зрушення в  галузі тваринництва в господарствах 

населення. (табл. 4.10). З точки зору законі архітектоніки ці показники, як і 

показники в рослинництві, свідчать про стійкість гсподарств населення як 

однієї з основних організаційних форм економічної діяльності  і вагомого  

самостійного елемента архітектоніки. аграрної сфери. 

Таблиця 4.10 

Динаміка виробництва продукції тваринництва в 

 господарствах населення України 

Рік М’ясо, 
тис. т 

Молоко, 
тис. т 

Яйця, 
млн шт. Вовна, т Мед, т 

2013 948,1 8905,7 7380,6 3050 72390 
2014 907,8 8385,3 7051,1 2223 65539 
2015 859,2 7946,2 7020,7 1956 62697 
2016 833,7 7675,9 7032,8 1806 58393 
2017 835,2 7514,8 7140,5 1712 65384 

Джерело: 251, 252, 253. 
 

Щодо продуктивності сільськогосподарських тварин то, наприклад,  

середньорічний надій на одну корову у сільськогосподарських підприємствах 

вищий, аніж у господарствах населення (у 2017 р. – на 1545 кг). 
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Аналізуючи виробництво м’яса господарствами населення, варто 

зазначити, що у його структурі основну частку займає свинина. Частка 

яловичини та телятини у загальній структурі становить 34 %, а м’ясо птиці –               

20 % (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Структура виробництва м’яса в господарствах населення                

Джерело: [337] 

Щодо частки господарств населення у структурі виробництва продукції 

тваринництва всіма категоріями господарств, то за весь період організаційно-

економічних перетворень з кожним роком зменшувалась їх частка у виробництві 

мяса та яєць та зростала їх частка у виробництві молока, меду та вовни.   

Ретроспективний аналіз показує, що частка господарств населення у 

виробництві м’яса та яєць найбільшою була у 2000 р., після чого почала 

зменшуватися, оскільки свинарство та птахівництво, які мали найбільшу 

фінансову підтримку з боку держави, відчутно стимулювали ці напрямки, але 

не охоплювали сільські домогосподарства.  У 2017 році  частка господарств 

населення України у виробництві м’яса всіма категоріями господарств  

скоротилась до  36,0 %, а яєць до – 46,1 %. 

Аналіз вартісних показників виробництва сільськогосподарської 

продукції господарствами населення також показує зміни у галузевій структурі. 

Зокрема,  у 2017 р. господарства населення виробили валової продукції на 108 

622 млн грн (у сталих цінах 2010 р.), що на 15598 млн грн більше, аніж у 

2000 р.(табл. 4.11). Це свідчить про стабільність цього сектору виробництва і 
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поступову інтенсифікацію виробництва за рахунок часткової інверсії 

технологій, оновлення сортів культур і порід тварин, засобів захисту з сектору 

фермерських господарств та сфери агропромислових об’єднань. 

 

Таблиця 4.11 

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства  

господарствами населення України (у сталих цінах 2010 р.) 

Показник Рік 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Всього валової 
продукції, млн грн  93024,5 106841,1 100797,5 107548,7 109521,5 108622 

у т. ч. продукції 
рослинництва 47047,9 58802,9 67741,4 68854,3 71659,5 70874,0 

продукції 
тваринництва 45976,6 48038,2 43056,1 38694,4 37862,0 37748,1 

Частка у 
виробництві 
валової продукції 
всіма категоріями 
господарств, % 

61,6 59,5 51,7 44,9 43,0 43,6 

у т.ч. продукції 
рослинництва 50,7 51,4 54,4 40,9 38,7 39,5 

продукції 
тваринництва 79,0 73,8 61,2 54,5 54,4 54,2 

 Джерело: 320, 321, 322, 323, 324. 
 

У розрізі областей найбільше валової продукції вироблено у Вінницькій, 

Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Полтавській областях (дод. В4). 

А найбільша частка господарств населення у виробництві валової продукції 

всіма категоріями господарств належить господарствам Західної України: 

Закарпатській (91,0 %), Чернівецькій (78,6 %), Івано-Франківській (68,8 %) 

Рівненській (66,4 %), Львівській (64,1 %), Волинській (60,8 %). 

Однак загалом в Україні впродовж 2000-2017 рр. частка господарств 

населення у виробництві валової продукції всіма категоріями господарств 

поступово зменшувалася, що зумовлено нарощуванням обсягів виробництва 

агропромисловими об’єднаннями, сільськогосподарськими підприємствами та 
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фермерськими господарствами. Це слід вважати позитивним результатом 

організаційно-економічних перетворень, які створюють нову архітектоніку всієї 

аграрної сфери, що базується на сучасних технологіях і організаційних рішеннях. 

Як уже було зазначено, 83,4 % господарств населення України становлять 

особисті селянські господарства, які відповідно до законодавства  мають право 

реалізовувати надлишки виробленої продукції. Ці надлишки господарства 

населення можуть реалізовувати заготівельним і переробним підприємствам, 

або ж продавати на ринку самостійно(додаток В6). Зокрема у 2016 р. на забій 

реалізували 1256,0 тис. т живої ваги худоби і птиці, вирощеної у господарствах 

населення, зокрема великої рогатої худоби – 471,0 тис. т, свиней – 488,7 тис. т, 

овець та кіз – 26,1 тис. т, птиці всіх видів – 233,6 тис. т, коней – 13,3 тис. т, 

кролів – 23,3 тис. т 337.  

Протягом всього періоду організаційно-економічних перетворень 

аграрної сфери обсяги реалізації великої рогатої худоби та свиней на забій 

суттєво скоротилися. Найбільше обсяги реалізації птиці скоротилися впродовж 

1990-1995 рр., коли  за відсутності поставок молодняка бройлерів відтворення 

поголівя скоротилось і птахівництво увійшло у гостру кризу, однак згодом  цей 

показник поступово стабілізувався і тривалий час  істотно не змінюється. 

Найвищий рівень товарності продукції, виробленої господарствами 

населення у 2017 р., був у виробництві молока, а також ячменю, пшениці, 

кукурудзи на зерно та ягід (табл. 4.12).  

За останні роки рівень товарності окремих видів продукції, що 

виробляють сільські домогосподарства, все відчутніше перебуває під впливом 

зростання попиту на органічну та екологічно чисту продукцію, що вже є сталим 

трендом, який спонукає домогосподарства до збільшення обсягів їх 

виробництва і реалізації на ринках 

У 2016 р. в середньому за місяць від продажу сільськогосподарської 

продукції на одне сільське домогосподарство припадало 512,84 грн доходу, що 

становить 7,4 % від усіх сукупних ресурсів домогосподарства (дод. В7). За 
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останні п’ять років у доходах від продажу сільськогосподарської продукції 

сільськими домогосподарствами спостерігаються позитивні тенденції (рис. 4.5). 

Таблиця 4.12 

Рівень товарності окремих продуктів, вироблених господарствами 

населення України, %* 

Вид продукції 
Рік 

2014 2015 2016 2017 

Зернові та зернобобові культури  36,2 38,43 39,8 43,8 

з них: 
пшениця 

 
36,1 

 
37,75 

 
42,9 

 
48,0 

ячмінь 40,9 48,5 47,2 49,0 
жито 5,9 8,5 17,2 6,8 
кукурудза на зерно 29,1 32,7 31,2 35,9 

Овочі відкритого ґрунту: 
огірки 

 
6,1 

 
4,0 

 
2,4 

 
10,2 

помідори 15,6 13,6 20,1 20,1 

Ягоди 47,5 37,4 34,6 28,2 
Молоко 47,8 47,3 47,2 47,3 
Яйця 6,3 6,4 5,9 5,7 
Джерело: 242, 243, 244, 245, 246. 

 

 
Рис. 4. 5. Доходи від продажу сільськогосподарської продукції у середньому за 

місяць у розрахунку на одне домогосподарство. 327. 
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Середньомісячна вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 

підсобного господарства та від самозаготівель 2016 р. у розрахунку на одне 

сільське домогосподарство становила 836,72 грн, що у структурі сукупних 

ресурсів становить 12,1 %.  

Щодо витрат домогосподарства на особисте підсобне господарство, то  

сільські домогосподарства в середньому за місяць 2016 р. витрачали по 

188,95 грн (дод. В8). Порівняно з попереднім роком сума таких витрат у 

домогосподарств сільської місцевості дещо зменшилася (рис. 4.6). 

 

 
Рис. 4. 6. Витрати на ведення особистого підсобного господарства в середньому 

за місяць у розрахунку на одне домогосподарство. 327. 

Можна стверджувати, що здійснення сільськогосподарської діяльності є 

не тільки гарантією продовольчої безпеки, але й  джерелом додаткових доходів 

для сільських домогосподарствах.  

Особисті селянські господарства як організаційно-правова форма 

економічної діяльності є вагомими виробниками сільськогосподарської 

продукції. За обсягами виробництва окремих видів сільськогосподарської 

продукції вони конкурують зі сільськогосподарськими підприємствами, не 

маючи при цьому рівних з ними умов у організації діяльності, технічній 

забезпеченості виробничих процесів, налагоджених каналів збуту тощо. 
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Важливо наголосити, що сільські домогосподарства виконують не тільки 

виробничу функцію у вигляді здійснення виробництва сільськогосподарської 

продукції у особистих селянських господарств, але й відіграють важливу 

соціальну роль, оберігаючи традиційний менталітет, забезпечуючи ощадливе 

використання землі, створюючи умови для спадковості майна і землі, що в 

підсумку є гарантом стабільності всього сільського укладу життя. Так 

організаційно-правова форма реалізує свою суспільну функцію, чого не може 

забезпечити, зокрема, форма економічної діяльності у вигляді агропромислових 

обєднань. Ця особливість знаходить своє відображення і у формуванні 

загальної архітектоніки аграрної сфери держави, тому проблеми, які виникають 

у функціонуванні і господарській діяльності господарств населення, 

потребують значно більшої уваги для їх вирішення з боку держави. 

 

4.3. Розвиток сільських домогосподарств як елемента 
архітектоніки аграрної сфери 

 

Сьогодні українське село продовжує перебувати у кризовому стані. 

Високий рівень безробіття, низька якість освітніх і медичних послуг, 

відсутність інвестицій у розвиток сільських територій призводять до того, що 

відбувається відтік працездатного населення зі села та втрачається яеість 

людського капіталу.  На тлі цього зменшується народжуваність, відбувається 

старіння сільського населення. За весь період організаційно-економічних 

перетворень в аграрній сфері кількість сільського населення скоротилася на 

22,4 % , а з карти України зникло 427 сіл. Хоча подібні процеси відбуваються і 

в інших, в тому числі розвинутих, країнах, в Україні їх характер обумовлено в 

значній мірі прорахунками у змісті, напрямках і неузгоджених темпах  

організаційно-економічних перетворень основних форм господарювання, що 

спровокувало значні соціальні проблеми для села. 

У 2016 р. рівень безробіття працездатного населення сільської місцевості в 

Україні становив 10,2 %. Лише у складі 53,4 % домогосподарств сільської 
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місцевості були працюючі, причому в половині з цих домогосподарств 

працювала лише одна особа (табл. 4.13).  

Таблиця 4.13 

Розподіл домогосподарств України за наявністю працюючих осіб  

у їх складі, 2017р. 

Показник 
Усі 

домогоспо-
дарства 

у тому числі ті, які 
проживають: 

у міських 
поселеннях 

у сільській 
місцевості 

Кількість домогосподарств, тис. 14985,6 10085,5 4900,1 
у тому числі частка домогосподарств 
(%), де: 

є працюючі особи 
64,0 69,2 53,4 

немає працюючих осіб 36,3 30,8 46,6 
Кількість домогосподарств, у складі 
яких є працюючі, тис.  9590,0 6975,5 2614,5 

у тому числі частка домогосподарств 
(%), у складі яких працюючих осіб: 

одна 
50,8 49,7 53,7 

дві 42,1 44,9 35,6 
три і більше 7,1 5,8 10,7 

Середня кількість працюючих у 
розрахунку на одне 
домогосподарство, осіб 

1,0 1,1 0,9 

Коефіцієнт економічного 
навантаження на працюючого члена 
домогосподарства, разів 

2,56 2,34 3,14 

Джерело: 327. 
 

Неабиякою проблемою є й те, що серед безробітних  значна частина (у 

2017 р. – біля 16 % ) – це особи, які непрацевлаштовані після закінчення 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Відсутність можливостей 

працевлаштування породжує відтік молоді зі села до великих міст або ж за 

кордон у пошуках роботи та кращих умов для життя. 

На думку В. Голяна, така ситуація в українському селі має об’єктивні 

причини, зумовлені здебільшого монетарною моделлю макроекономічного 

регулювання, яка залишала поза кадром актуальні проблеми сільського 

розвитку. Такими причинами є: 
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1. Агрохолдингізація сільськогосподарського виробництва, що 

передбачає значну концентрацію земель сільськогосподарського призначення 

через механізм оренди паїв, власниками яких є селяни.  

2. Відсутність сформованого та ефективного інституту 

сільськогосподарського дорадництва, який доводив би до селян інформацію 

про можливі вигоди від заняття тим чи іншим видом аграрного підприємництва 

та інформацію про форми державної підтримки, а також способи сучасного 

землеробства та виробництва органічної продукції. 

3. Пасивність держави та регіональної влади щодо масового 

впровадження інституту заготівельно-збутової кооперації, яка не дала змоги 

сформувати у більшості сільських населених пунктів інфраструктуру 

зберігання та первинної переробки сільськогосподарської сировини, що змушує 

селян продавати продукти своєї праці у період збору врожаю, коли внаслідок 

значної пропозиції ціни є заниженими. 

4. Профільні міністерства та їх підрозділи на місцях не сформували 

інституціонального підґрунтя для розвитку окремих видів 

сільськогосподарського виробництва на основі угод державно-приватного 

партнерства, що дало б змогу поєднати фінансові і організаційні можливості 

держави та ресурсні можливості (сільськогосподарські землі) селян. 

5. Відсутність цілеспрямованої та послідовної політики державної і 

регіональної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

диверсифікації сільської економіки через активізацію розвитку сільського 

туризму, водо- та лісогосподарського підприємництва, що дало б змогу 

сформувати нові центри соціально-економічного піднесення села поряд з 

аграрним бізнесом 57.  

Ці проблеми мають тривалий характер, тому, якщо їх  не вирішити, 

стагнація села триватиме і надалі.  

Очевидно, що визначальний вплив на майбутнє села має розвиток 

особистих селянських господарств як традиційної, усталеної консервативної 

організаційно-правової форми, що стабілізує виробничу, економічну і 
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суспільну систему в рамках всієї аграрної сфери держави. Однак сьогодні, як 

стверджує І. В. Прокопа, особисті селянські господарства залишаються 

“пасинками” вітчизняної аграрної системи. Їхнє становище в економічній, 

соціальній, інституційній складових цієї системи можна охарактеризувати як 

вилученість, відторгнення. З цим важко не погодитись. 

Найпомітнішою ознакою економічного відторгнення господарств 

населення є обмеженість їхнього доступу до ринкової інфраструктури, 

справедливих цін, засобів державного субсидування. Соціальне відторгнення 

характерне практично повним вилученням осіб, які не мають іншої роботи, крім 

своїх селянських господарств, зі сфери трудового законодавства і соціального 

захисту. Інституційне відторгнення проявляється у консервуванні іміджу 

селянських господарств як «неперспективної» форми господарювання та в їх 

незадовільному нормативно-правовому, управлінському й організаційному 

забезпеченні 301. 

Підтримуючи таку безкомпромісну оцінку науковця, ми вважаємо, що 

основною причиною такого становища є відсутність розуміння з боку держави 

їх важливості для існування всієї аграрної сфери. Здебільшого всі проблеми, які 

виникають у процесі діяльності особистих селянських господарств, пов’язані з 

відставанням інституційного забезпечення процесу організаційно-економічного 

перетворення цієї форми економічної діяльності у відповідності до її 

потенційної ролі в новій архітектоніці аграрної сфери. 

 Зокрема, відсутність в особистих селянських господарств статусу 

виробника сільськогосподарської продукції означає, що на них не 

поширюються ті умови, пільги та гарантії, які мають сільськогосподарські 

підприємства і фермерські господарства, хоча тут здійснюються виробничі 

процеси і вони є вагомими учасниками процесу суспільного відтворення та 

самостійним елементом архітектоніки аграрної сфери. 

Здобути правовий статус сільськогосподарського товаровиробника 

особисті селянські господарства можуть лише через організаційно-економічні 

перетворення  в інші організаційно-правові форми (фермерські господарства, 

сімейні фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства тощо). І 
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хоча це накладе на трансформовані господарства певні обов’язки (сплата 

податків, ведення бухгалтерії, подання звітності), все-таки вони матимуть 

можливість в отриманні державної підтримки, у збуті виробленої продукції, а 

працівники таких господарств отримають трудові та соціальні гарантії.  

Одним із шляхів  організаційно-економічних перетворень особистих 

селянських господарств і їх адаптації до нових умов є реєстрація у статусі 

сімейних фермерських господарств. Сімейне фермерське господарство – нова 

категорія суб’єктів господарювання у національному законодавстві. Таке 

господарство можна зареєструвати як юридичну або ж фізичну особу-

підприємця. Однак основна вимога до сімейного фермерського господарства – 

те, що в його підприємницькій діяльності має бути використана лише праця 

членів однієї сім’ї такого господарства. Залучати сімейному фермерському 

господарству інших громадян можна винятково для виконання сезонних та 

окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і 

потребують спеціальних знань чи навичок 294. 

Згідно з останніми дослідженнями, лише у 7,3 % особистих селянських 

господарств чітко проявляється підприємницька мотивація – метою їх 

діяльності є отримання основного доходу 70. Саме ці господарства і є 

основою для подальшої трансформації особистих селянських господарств у 

структури підприємницького типу. Всі інші потребують пошуку нових та 

альтернативних напрямків розвитку. 

Очевидно, що розвиватися особисті селянські господарства можуть і без 

набуття статусу виробника сільськогосподарської продукції, – реалізовуючи 

надлишки такої продукції та надаючи послуги з використанням майна 

господарства. Отримати дохід допоможе також здійснення малопоширених та 

нетрадиційних для особистих селянських господарств видів діяльності – 

вирощування нішевих культур,  розсади овочів та квітів, саджанців плодових та 

декоративних кущів і дерев, виробництво приправ, розведення та реалізація 

декоративних порід птиці й тварин  тощо.  

Перуанський економіст Ернандо де Сото, який вивчав ситуацію у країнах, 

що розвиваються, і в колишніх соціалістичних країнах, зазначив, що в останніх 
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активи використовують переважно для задоволення господарських потреб. На 

Заході такі самі активи мають дуалістичний зміст. Їх не лише використовують 

безпосередньо на господарські потреби, вони слугують ще й в якості  капіталу. 

Капітал у свою чергу є не тільки накопиченим запасом активів, а потенціалом 

розгортання нового виробництва 83. 

Основним активом особистих селянських господарств є земля, яка 

одночасно слугує знаряддям і предметом виробництва, базою для розміщення 

будівель і споруд, умовою соціального розвитку та чинником формування 

добробуту людини (дод. 9). Однак не завжди цю землю як капітал  

домогосподарства використовують ефективно.  

З загальної земельної площі, яка перебуває у користуванні домогосподарств 

сільської місцевості, понад дві третини площ здають в оренду, і лише  біля 15 % 

використовують на вирощування продукції для власних потреб, та 14,3% – для 

вирощування продукції для власних потреб і на продаж, (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Розподіл земельної площі, яка перебуває у користуванні домогосподарств, 

за видом її використання. 2017р 

Показник 
Усі 

домогоспо-
дарства 

у тому числі які 
проживають: 

у міських 
поселеннях 

у сільській 
місцевості 

Середня площа землі, яку 
використовує одне домогосподарство 
зі земельною ділянкою, ар 

189,5 54,9 286,8 

Розподіл земельної площі за видом її 
використання домогосподарством, %: 

на вирощування продукції лише для 
власних потреб 

15,6 17,8 15,2 

на вирощування продукції для 
власних потреб і на продаж 10,6 2,6 11,7 

здається в оренду 72,6 79,1 71,8 
лише для відпочинку 0,0 0,1 0,0 
тільки-но почали освоювати, та інше 1,2 0,4 1,3 

Джерело: 327. 
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Найбільша частка земель, які використовують для вирощування продукції для 
власних потреб і на продаж, є  у домогосподарствах Волинської та Донецької 
областей, – 49,8 та 47,4 % відповідно, найнижча – у домогосподарствах Житомирської, 
Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та 
Черкаської областей (дод. В9).  

Понад 70 % земель домогосподарств Вінницької, Херсонської, Запорізької, 
Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, 
Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської областей 
передано в оренду. 

За даними Держгеокадастру на початок 2017 р. в Україні було укладено 
4 781 850 договорів оренди земельної частки (паю). Середній розмір орендної плати 
становив 727,6 грн/га на рік (найвищі ставки оренди – на Полтавщині, в Черкаській та 
Рівненській областях, найнижчі – на Закарпатті (296,6 грн/га) . Очевидно, що у разі 
самостійного використання земель, а не передачі її в оренду, домогосподарства 
сільської місцевості могли б отримати більшу суму доходів, а ніж орендної плати.   

Ще одним активом домогосподарств сільської місцевості є їх житло. У сільській 
місцевості України у 2017 році  92,0 % домогосподарств володіють індивідуальними 
будинками, 6,0 % – квартирами, 1,9 % – частками індивідуальних будинків (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 

Характеристика житла домогосподарств сільської  

місцевості України, 2017р. 

Показник Частка, % 
Розподіл домогосподарств за типом житла, %: 

окрема квартира  6,0 
індивідуальний будинок  92,0 
частина індивідуального будинку  1,9 

Розподіл домогосподарств за типом власності їх житла, %: 
приватна власність (приватизоване, куплене)  8,7 
державне 0,3 
відомче  0,2 
наймають у фізичних осіб  0,8 

Розподіл домогосподарств за кількістю кімнат у житлі, %: 
одна кімната 3,4 
дві кімнати  29,5 
три кімнати 40,1 
чотири і більше кімнат 27,0 

Джерело: 327. 
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Також варто зазначити, що житло 64 % сільських домогосподарств 

обладнане централізованим газопостачанням, 58,65 % домогосподарств мають 

індивідуальну систему опалення, 50,5 % – каналізацію, 51,2 % – водопровід . У 

житлі 45,3 % домогосподарств є ванна або душ, 15,7 % мають гаряче 

водопостачання, а 10,6 % – газову колонку. 

Окрім житлових будинків, 59,4 % домогосподарств сільської місцевості 

мають господарські споруди і приміщення для зберігання врожаю, 29,0 % – для 

зберігання кормів, 44,9 % – для утримання худоби та птиці, 10,8 % – для 

утримання техніки та реманенту, 59,0 % мають господарські споруди і 

приміщення для комплексного використання. І лише 0,2 % домогосподарств 

таких споруд і приміщень не мають (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Наявність господарських споруд і приміщень у сільських 

домогосподарствах України 

Показник Частка, % 
Середня 
площа 

споруд, м2 
Домогосподарства, що мають господарські 
споруди і приміщення для: 

зберігання  урожаю 

 
 

60,0 

 
 

14 
зберігання кормів 27,4 15 
утримання худоби та птиці 43,8 21 
утримання техніки та реманенту 9,9 18 
комплексного використання 59,2 31 

Домогосподарства, що не мають споруд 0,4 - 
 Джерело: 327. 

Очевидно, що ці активи також можуть приносити доходи сільським 

сім’ям. Як уже було зазначено, особливостями особистих селянських 

господарств є можливість надавати послуги з використанням майна такого 

господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму, фізичною 

особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних 

відносинах і спільно проживають 291. Безперечно, такий вид діяльності 

вимагає наявності відповідних природних територій чи ресурсів (гірські 

райони, ліси, водойми). Однак акцентувати увагу можна і на особливостях 
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життя сільського населення, його традиціях, на виробництві екологічної 

сільськогосподарської продукції тощо.  

Зокрема останніми роками в Україні великої популярності набуває 

сільський (зелений) туризм. У 2016 р. в Україні офіційно налічували 375 

фізичних осіб-підприємців у сфері сільського (зеленого) туризму, причому 

основна їх частка перебуває у Західній Україні (дод. В10).. За звітними даними, 

у 2016 р. дохід фізичних осіб-підприємців у сфері сільського (зеленого) 

туризму становив 41 879,5 тис. грн 127. У розрахунку на одну садибу 

отримано 111,68 тис. грн доходу. Реальна кількість сільських домогосподарств, 

які здійснюють таку діяльність, є  у декілька разів більшою. 

Сільський туризм, окрім формування доходів сільської сім’ї та 

покращання її добробуту, може стати й дієвим стимулом для розвитку 

інфраструктури села. 

Щодо інших послуг особистих селянських господарств, то 17,4% 

домогосподарств сільської місцевості мають у своїй власності техніку, яку 

використовують для сільськогосподарських робіт. Зважаючи на низький рівень 

технічного оснащення особистих селянських господарств, сьогодні на селі 

затребуваними є послуги з механізованого обробітку ґрунту та посівів, 

збирання врожаю. Тому ті господарства, які мають відповідну техніку, можуть 

отримати стабільний дохід у період весняно- та осінньо-польових робіт. 

Ці та інші  види діяльності домогосподарств сільської місцевості так чи 

інакше мають прив’язку до сільського господарства. Однак у країнах Західної 

Європи жителі сіл дуже часто працюють не у сільському господарстві, а у сфері 

послуг або займаються інтелектуальною працею 183. 

Сьогодні досить поширеною проблемою є те, що жителі багатьох сіл не 

можуть задовольнити мінімальних потреб чи отримати елементарних послуг, 

що призводить до погіршення якості життя на селі: оплатити комунальні 

платежі через відсутність відділень банків та терміналів самообслуговування, 

купити ліки, скористатися перукарськими послугами, а інколи й купити 

продукти харчування, недоступними для них є послуги з  відпочинку та розваг. 
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 Тому актуальним напрямом розвитку домогосподарств сільської 

місцевості є залучення працездатних членів домогосподарств до здійснення 

діяльності у сфері послуг як способу  формування сільської економіки 

сервісного типу (відкриття пунктів надання правової допомоги, аптек, 

стоматологічних, косметологічних кабінетів, перукарень, продуктових та 

промислових крамниць, магазинів ритуальної атрибутики, майстерень з 

пошиття і ремонту одягу, спортзалів, басейнів, фітнес-клубів, закладів 

громадського харчування тощо).  

Розвиток малого бізнесу в селах – це перспективний напрям 

диверсифікації діяльності сільських домогосподарств, який запобігає занепаду  

населених пунктів. Це можливість активізувати людей до роботи та до процесу 

реформ 23.  

Економічне піднесення села автоматично зумовить покращання 

соціальної ситуації. Зокрема частка приватних інвестицій буде спрямована на 

розвиток соціальної інфраструктури сіл – створення фельдшерсько-

акушерських пунктів, ремонт і матеріально-технічне забезпечення шкіл. Крім 

того, це призведе до оновлення кадрів, яких зараз хронічно бракує сільським 

освітнім і медичним закладам, адже їхати працювати у багате село буде 

вигідно. Ефективним методом стимуляції людей до приїзду на роботу в село 

може стати надання безкоштовного житла, що цілком реально за умов 

економічного піднесення в аграрному секторі 183. Є сподівання, що прийняті 

урядом рішення щодо поширення швидкісного інтернету в сільській місцевості 

створить умови для прискорення цього процесу і сервісна економіка на селі 

буде розвиватись. 

Безперечно, для здійснення більшості видів діяльності з надання послуг 

потрібні відповідна освіта або ж певні навички. Однак аналізуючи рівень освіти 

сільських жителів України, варто зазначити, що станром на 2017р. 9,3 % з них 

мають повну вищу освіту, 12,8 % – неповну вищу, 26,2 % – професійно-

технічну, повну загальну – 34,5 % (рис. 4.7). Таким чином, кожен другий 
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житель села потенційно має певну кваліфікацію та може започаткувати власну 

справу, зокремай  у сфері надання послуг.  

 
Рис. 4.7. Розподіл населення сільської місцевості України за рівнем освіти 

Однак реалізація більшості запропонованих напрямків розвитку 

домогосподарств сільської місцевості вимагає належного інституційного 

забезпечення й підтримки як із боку держави, так і з боку органів місцевого 

самоврядування, що стало можливим в умовах створення об’єднаних 

територіальних громад. 

Перші кроки в цьому напрямі вже зроблено. Зокрема Планом заходів на 

2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності передбачено 

підготовку пропозицій щодо залучення до системи державного соціального 

страхування осіб, зайнятих в особистих селянських та фермерських 

господарствах, створення спеціалізованих регіональних фондів для 

обслуговування особистих селянських та фермерських господарств, а також 

спрощення умов доступу сільськогосподарських товаровиробників до 

фінансових ресурсів 287.  

Державною цільовою програмою розвитку аграрного сектору економіки 

на період до 2020 року, яка розроблена з метою створення організаційно-

економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного 

сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною 
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вітчизняною сільськогосподарською продукцією та промисловості 

сільськогосподарською сировиною тощо, передбачено такі шляхи вирішення 

проблем розвитку аграрного сектору національної економіки: 

1) забезпечення державної підтримки фермерських господарств, малих і 

середніх виробників сільськогосподарської продукції та створених ними 

сільськогосподарських кооперативів; 

2) створення сприятливих фінансово-економічних, податкових та 

організаційних умов для діяльності та модернізації тих особистих селянських 

господарств і фізичних осіб, які виробляють товарну сільськогосподарську 

продукцію, та інтеграції в інфраструктуру аграрного ринку; 

3) мікрокредитування та фінансова підтримка малих виробників 

сільськогосподарської продукції з-поміж особистих селянських господарств та 

фізичних осіб для стимулювання їх економічної активності та розвитку малого 

підприємництва на селі; 

4) стимулювання створення та функціонування об’єднань виробників 

сільськогосподарської продукції 131. 

Для розвитку сільської місцевості у Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року передбачено виконання таких завдань: 

- надання державної підтримки для підвищення рівня облаштування 

сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян, розмежування 

політики щодо підтримки сільського господарства та розвитку сільських 

територій; 

- створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських 

виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та 

господарювання; 

- раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва для 

підвищення його доданої вартості; 

- диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток 

альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості; 

- стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою 
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сільськогосподарського виробництва, враховуючи розвиток аграрного бізнесу, 

сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, 

збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо; 

- пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної інженерної 

інфраструктури (насамперед автомобільних доріг, телекомунікацій та інших 

засобів інформаційного забезпечення, об’єктів комунального господарства, 

сфери освіти та охорони здоров’я); 

- реконструкція та модернізація зрошувальних систем; 

- розвиток різних форм господарювання за умови пріоритетності 

формування господарств, що відіграють важливу соціально-економічну роль 

для сільських громад; 

- створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до 

соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах 

виробництва і сфері послуг; 

- підвищення рівня привабливості проживання в сільській місцевості, 

виконання програми державної підтримки молодих працівників, залучених до 

роботи в сільських населених пунктах 80. 

Стосовно розвитку зеленого туризму в сільській місцевості, то Стратегія 

передбачає створення якісного туристичного продукту на основі раціонального 

використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку 

туризму туристичним районуванням регіонів; формування позитивного іміджу 

регіонів у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку; 

створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та 

курортів, зокрема розвитком відповідної мережі інформаційних центрів у 

регіонах. 

Також Стратегією передбачено спрощення процедури та збільшення 

обсягів надання державної фінансової підтримки суб’єктам малого 

підприємництва, у тому числі мікрокредитів для започаткування та 

провадження підприємницької діяльності, а також проведення навчання з 

питань провадження підприємницької діяльності. 
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У Концепції розвитку сільських територій, схваленій Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р.,  передбачені такі заходи 

підвищення якості життя сільського населення: 

1) забезпечення доступності громадян до соціальних послуг, 

упровадження гарантованих державою соціальних стандартів; 

2) створення та забезпечення стимулів та належних умов для роботи і 

проживання на селі молодих фахівців у галузі сільського господарства, освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, житлово-комунального 

та побутового обслуговування (будівництво нового житла, закладів охорони 

здоров’я, культури та освіти, фізичної культури і спорту); 

3) будівництво сучасної транспортної інфраструктури та розвитку 

телекомунікацій (фіксованого зв’язку, цифрового стільникового радіозв’язку, 

Інтернету); 

4) надання державної підтримки для розвитку комунального 

господарства та індивідуального житлового будівництва на селі; 

5) відновлення та удосконалення інженерних мереж і забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури; 

6) розвиток мережі закладів медичної допомоги, пунктів постійного 

базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, підвищення якості та 

доступності медичної допомоги, підвищення рівня медичного обслуговування; 

7) розвиток фізичної культури і спорту; 

8) збереження та відновлення культурної та історичної спадщини 

територіальної громади села, селища; 

9) зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури у сільській 

місцевості та впровадження сучасних інформаційних технологій у їх діяльність; 

10) надання підтримки з боку центральних та місцевих органів виконавчої 

влади у збереженні й популяризації культурних традицій регіонів у сільській 

місцевості 132. 

Крім того, у Концепції також передбачено заходи, спрямовані на 

розвиток сільської економіки, серед яких:  
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- створення умов для розвитку різноманітних видів економічної 

діяльності та форм господарювання; 

 - розвиток туристичної та рекреаційної діяльності у сільській місцевості; 

 - сприяння формуванню ринків збуту твердого біопалива; 

 - удосконалення податкової та бюджетної системи для наповнення 

бюджетів територіальних громад сіл, селищ; 

 - надання підтримки для розвитку сільськогосподарської 

обслуговувальної кооперації стимулюванням створення постачальницької, 

заготівельно-збутової інфраструктури на засадах кооперації; 

 - впровадження економічного стимулювання виконання заходів з 

охорони земель; 

 - спрощення умов доступу сільського населення до фінансових ресурсів, 

у тому числі через розвиток кредитної кооперації та розроблення 

альтернативного механізму кредитування із залученням соціально 

відповідального бізнесу та банків. 

Безперечно, всі заходи, задекларовані у концепціях, стратегіях та програмах, 

матимуть великий вплив на розвиток сільських територій, збільшення кількості 

товарних особистих селянських господарств, підвищення якості життя сільського 

населення. Залишилося лише впровадити механізм реалізації цих заходів.  

В зв’язку з цим для розвязання всього комплексу питань розвитку 

господарств населення на перспективу необхідно виходити з стратегічного бачення 

їх місця в загальній архітектоніці аграрної сфери держави. При обгрунтуванні 

стратегії розвитку особистих селянських господарств як економічної бази сільських 

домогосподарств необхідно враховувати їх потенційні можливості як форми 

організації сільськогосподарського виробництва та їх місце в загальній 

архітектоніці аграрної сфери як її ключового елемента.  

Очевидно, що рушійною силою для організації домогосподарствами сільської 

місцевості власного бізнесу як у сфері послуг, так і у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції, стане ефективна державна політика їх підтримки. 

Тому як у державному, так і в місцевих бюджетах, необхідно передбачити кошти 
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для фінансової, інформаційної та консультаційної підтримки вже наявних чи 

новостворених суб’єктів господарювання. 

Не потребує доказів, що сільські домогосподарства за веь період 

організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері бути елементом 

стабілізації її економічної системи, і ця їх роль зберігатиметься ще тривалий 

час, оскільки вони є основою сільського укладу життя. Тому для оцінки 

перспективи розвитку особистих селянських господарств як  форми 

економічної діяльності доцільно скористатись методом SWOT-аналізу, 

ідентифікувавши  сильні і слабкі сторони, що притаманній цій формі, та 

оцінивши можливості і загрози, що можуть вплинути на траєкторію і темпи їх 

розвитку в перспективі (рис.4.8). 

Сильні  сторони 
- приватна власність на основні чинники 
   виробництва (земля, праця, капітал) 
-  стійкість внаслідок  спадковості капіталу 
- специфікація активів і потенційна 
   динаміка в диверсифікації 
- менталітет, існуючий стандарт суспільної  
  поведінки  
-інституціолізована стабільність у  
  використанні природних  ресурсів  
- історичні навики ведення виробничого   
процесу 
- можливості для органічного виробництва 
- відсутність потреби у тінізації  
  виробництва 

Слабкі сторони 
- низька фінансова дохідність, економічна 
  ефективність форми  
- техніко-технологічна консервативність 
- недоступність до організованих ринків 
   збуту 
- брак людського капіталу, відтік робочої 
  сили 
- складність процедур кооперування 
- низька товарність  
- організаційна нерозвинутість ринкової  
  інфраструктури, кооперації 
-відсутність розвинутої інфраструктури 
 

Можливості 
- ріст доходів для розвитку за рахунок 
  надходження коштів від заробітчан 
- відновлення соціальної інфраструктури 
  в зв’язку з децентралізацією  
- збільшення доходів селян від володіння  
  землею при запровадженні ринку землі 
- посилення державного контролю за  
  виплатою власникам земель належного 
  рівня земельної ренти 
- диверсифікація, розвиток  сфери послуг 
- перехід до мережевої організації, 
- віртуалізація кооперативної взаємодії 
– створення державою умов для  
  інформатизованого середовища на селі 

Загрози 
- несприятливі демографічні процеси 
- відсутність державної підтримки  
  збереження соціально-виробничої функції 
  ОСГ як форми господарювання 
- втрата соціальної інфраструктури в 
  сільській місцевості як умови відтворення 
   людського капіталу 
- продаж земельних паїв і втрата спадкового 
   характеру отримання доходу 
-  урбанізація, скорочення мережі поселень 

Рис.4.8. SWOT-аналіз особистих селянських господарств як форми 
господарювання в конструкті архітектоніки аграрної сфери 
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Отже, подальший розвиток сільських домогосподарств полягає у  

зміцненні економічної і соціальної ролей сільських домогосподарств, які є 

одним з базових елементів архітектоніки аграрної сфери держави, що вимагає 

удосконалення напрямків і способів подальших організаційно-економічних 

перетворень цієї форми господарювання при  належному інституційному 

забезпеченні, зростанні державної підтримці, стимулювання зайнятості 

населення поза сферою сільськогосподарського виробництва і розвитку 

сернісної економіки на селі.  

Висновки до розділу 4 

 
1. Дослідження показали, що сільські домогосподарства та особисті 

селянські господарства є найбільш масовою організаційною формою 

економічної діяльності та базовим елементом архітектоніки аграрної сфери. 

Організаційно-економічні перетворення сільських домогосподарств  в ході 

трансформаційних процесів необхідно оцінювати в двох аспектах – через зміни 

їх ролі в формуванні ринкової системи аграрної сфери на макроекономічному 

рівні, та з позицій мікроекономіки – змін у функціонуванні особистих 

селянських господарств як форми економічної діляьності, що має ознаки 

малотоварного виробництва. В цьому полягає основна  особливість суті 

організаційно-економічних перетворень сільських домогосподарств в 

порівнянні з організаційно-економічними перетвореннями інших форм 

діяльності в аграрній сфері.  

Встановлено, що суспільно-економічна природа сільських 

домогосподарств в післяреформений період не зазнала істотних змін, а  їх 

трансформація у звязку із запровадження інституту приватної власності 

посилила  роль сільських домогосподарств як постачальника ресурсів (земля, 

робоча сила, частково заощадження) і споживача  товарів і послуг у 

відповідності з  законами ринкового кругообігу. 

2. В зв’язку з цією особливістю період організаційно-економічних 

перетворень сільських домогосподарств в його історичному значенні був 

короткочасним, зміни не були кардинальними, а їх темпи відносно швидкими. 
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Особисті селянські господарства як економічна основа сільських 

домогосподарств стали основними джерелами забезпечення існування  

сільського населення. Наявна ресурсна база особистих селянських господарств і 

її інтенсивне використання в значній мірі компенсувало втрату виробничих 

можливостей інших організаційно-правових форм (колективні та інші 

сільськогосподарські підприємства) та забезпечило мінімальний рівень 

продовольчої безпеки держави в період трансформацій аграрної сфери.  

3. Зміни у функціонуванні   особистих селянських господарствах 

населення з позицій інституціонального підходу виявились найбільш 

консервативними, і в силу цього вони як організаційна форма економічної 

діяльності були найбільш стабільними елементами архітектоніки аграрної 

сфери, яка перебувала в стані змін  свого конструкту. 

Інституціональне середовище, що обумовлювало організаційно-

економічні перетворення сільських домогосподарств, спонукало насамперед  до  

істотного посилення економічної складової та активізації виробничих процесів 

у особистих селянських господарствах, що означало активізацію їх виробничої 

функції, зростання  потреби з залученні додаткових матеріальних, фінансових 

ресурсів, стимулювало прояв підприємницького хисту і зростання товарності 

виробництва задля отримання додаткових грошових доходів. Інституційні 

стимули для майбутнього перетворення особистих селянських господарств у 

фермерські на початковому етапі організаційно-економічних перетворень не 

були задіяні і були слабкими. 

4. Аналіз стану та оцінка діяльності господарств населення  показує, що 

на відміну від великих суб’єктів господарювання, які часто під дією політичної 

та економічної нестабільності в державі втрачають свою платоспроможність і 

банкрутують, особисті селянські господарства за таких самих умов не лише 

залишаються стабільними, а й нарощують обсяги своєї діяльності. Разом з тим, 

основний виробничий ресурс – земля і  земельні паї, які становлять основу 

виробничого потенціалу сільських домогосподарств як організаційної форми 

економічної діяльності,  не стали вагомими джерелом їх доходів. Значна 

частина земель сільських домогосподарств (більше  70%) перебуває в оренді,  
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для чого укладено понад 4,8 млн. договорів оренди. Розрахунки показують, що 

у разі самостійного використання земель, а не передачі її в оренду, 

домогосподарства сільської місцевості могли б отримати більшу суму доходів, 

аніж суми орендної плати. Таким чином, непослідовність дій органів державної 

влади, в тому числі щодо остаточного вирішення питання про приватну 

власність на землю, не забезпечили інституціональних умов для ефективного 

функціонування цієї організаційної форми та повноцінного використання її 

потенціалу,в тому числі  у сфері підприємництва. 

5. Згідно з дослідженнями, лише у 7-8 % особистих селянських 

господарств проявляється підприємницька мотивація їх власників, коли  метою 

діяльності стає отримання доходу від організації малотоварного виробництва. 

Тому саме ця сукупність сільських домогосподарств в перспективі  може стати  

основою для подальшого перетворення особистих селянських господарств у 

інші організаційно-правові форми підприємницького типу.  Для таких змін 

мусить бути значна інституціональна ініціатива і фінансова підтримка цих 

процесів з боку органів державної влади та місцевого самоврядування.. 

6. Динаміка змін в обсягах виробництва, структурні зміни вказують на 

те, що роль особистих селянських господарств поступово знижується. На нашу 

думку, це є  закономірним процесом  в міру зростання ефективності інших 

організаційно-правових форм економічної діяльності. Основна причина полягає 

в переважаючій інституціональній підтримці інших форм та поступовому 

скороченні ресурсної бази сільських домогосподарств. Незважаючи на таку 

тенденцію, особисті господарства сільського населення залишаються 

стабільним і незалежним джерелом доходів,  тому вони будуть ще тривалий час 

зберігати свою вагому роль як балансуючий елемент загальної архітектоніки 

аграрної сфери. 

7.  Розвиток сільських домогосподарств в найближчій перспективі 

відбуватиметься в умовах значного дефіциту трудових ресурсів, при зниженні 

якісних характеристик людського капіталу (депопуляція, міграція), що створює 

передумови для збереження орендних відносин у використанні землі як 

основного ресурсу сільськогосподарського виробнцитва. Тому традиційні 
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ринкові засади  економіки, що побудовані на категоріях - товар, ціна, попит, 

пропозиція, будучи трансформовані в орендні відносини, залишатимуться 

переважаючими до запровадження повноцінної приватної власності на землі 

сільськогосподарського призначення. Оскільки агропромислові обєднання як 

домінуюча на селі організаційно-правова форма економічної діляьності, мають 

значні впливи на формування інституційного середовища в своїх інтересах, 

можна із значною часткою ймовірності передбачити, що ці зміни не будуть 

реалізовані в найближчій перспективі, оскільки саме за орендних відносин  

виробнича діяльність для власників цієї форми є високоприбутковою. Це 

означає консервацію нинішніх  несприятливих умов для успішного   розвитку 

особистих селянських господарств та їх стагнацію як форми економічної 

діяльності сільських домогосподарств. 

8. Прогнозування перспектив розвитку особистих сільських господарств 

на основі SWOT-аналізу вказує на необхідність  стимулювання переходу від 

орендної моделі використання землі як основного ресурсу сільської економіки 

до її повноцінного викорисання на засадах приватної власності. на шляху її 

переходу до соціоекономічної моделі більшості напрямків розвитку сільських 

домогосподарств вимагає удосконалення інституційного забезпечення й 

підтримки як із боку держави, так і з боку органів місцевого самоврядування. 

Тому успішне проведення децентралізації влади і зростання ролі місцевого 

самоврядування, створення об’єднаних територіальних громад вимагатиме 

розширення економічної бази їх розвитку, що може привести до зміни якості 

локального інституціонального середовища за рахунок місцевих ініціатив та 

громадської активності. Існуюча модель функціонування аграрної сфери може 

бути трансформована в соціоекономічну модель, а орендна економіка  на селі 

може поступово трансформуватись в повноцінну ринкову систему. 

  Результати дослідження з цього розділу опубліковнаі в наукових працях 

[ 151, 162  ]. 
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РОЗДІЛ  5 

СОЦІОЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТОНІКИ 

АГРАРНОЇ СФЕРИ  

 

5.1. Соціоекономічні засади трансформації архітектоніки  

аграрної сфери та прогнозування її розвитку 

 

Необхідність соціоекономічної трансформації існуючої сьогодні моделі 

розвитку аграрної сфери і проблеми формування її оновленої архітектоніки є 

важливим напрямком удосконалення державної аграрної політики та 

актуальною науковою проблемою, що має прикладне значення. В наукових 

публікаціях вчених-аграрників висвітлено окремі аспекти цієї проблеми, проте 

її дослідження не можна вважати завершеним [50, 358, 372].  Окремі аспекти 

соціоекономічної переорієнтації організаційно-економічних перетворень в 

аграрній сфері було нами  розгянуто в окремих публікаціях [ 158, 160].  

Відомо, що підсистема агросоціоекономічного призначення є складовою 

системи соціоекономічної моделі майбутнього України [160]. Вона повинна 

виконувати соціально-економічну, суспільно-політичну та державостворю-

вальну функції. Переорієнтація аграрної сфери на засадах соціоекономіки 

забезпечить системну трансформацію аграрної політики у значно ефективнішу 

агросоціоекономічну політику. Аграрна сфера, набуваючи соціоекономічного 

змісту, відповідної суспільної та соціальної результативності, покликана стати 

однією з основ відродження вітчизняного селянства та сільських поселень. Це 

буде відображено в нарощуванні потенціалу сільських територій та 

ефективнішому веденні сільськогосподарського виробництва, а, отже, в 

ефективнішому функціонуванні всієї архітектоніки аграрної сфери [31, 32, 50]. 

Соціоекономіка як сучасний напрям економічної теорії, 

основоположником якого вважають А. Етціоні, є міждисциплінарною наукою, 

що поєднує  соціальні та суспільних наукові теорії [95]. Методологічні 

положення соціоекономіки розвинуті  у дослідженнях таких вчених як  
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Ф. Бородкіна, Т. Заславська, М. Шабанова, В. Сухих. nа інших науковців, які  

розкривають роль соціальних чинників в економічних відносина [336, 358]. 

Соціоекономічні дослідження в Україні започаткувала і вивела на 

високий рівень наукового обґрунтування соціально-економічних і 

безпосередньо виробничо-господарських процесів та відносин на селі, з 

урахуванням інтересів села, селянства та сільських територій, Л. О. Шепотько 

та її наукова школа [360]. Фундаментально-стратегічною базою 

соціоекономіного розвитку України стали результати досліджень групи 

нуковців під керівництвом В. Гейця, в яких соціоекономічний розвиток і 

відповідні йому суспільні та соціально-економічні відносини розглядають у 

контексті загальніших державостворювальних позицій [50].  

У соціоекономічній моделі майбутнього України визначальну роль 

учений відводить соціальному капіталу. Необхідність агросоціоекономічного 

розвитку й відповідних йому відносин підтвердив і В. В. Юрчишин [372]. На 

соціоекономічних аспектах аграрного розвитку як суспільно-економічному 

процесі наголошував І. Г. Костирко [176] Водночас прикладні аспекти 

соціоекономічного розвитку аграрного сектору потребують подальшого 

дослідження з позиції удосконалення всієї архітектоніки аграрної сфери 

держави, сформувавши окремі засади соціоекономічної переорієнтації процесів 

в аграрній сфері. 

Під агросоціоекономікою як науковою основою формування нової моделі 

суспільно-економічних відносин на селі ми розуміємо соціоекономіку, яка 

формується в аграрній сфері. Соціоекономіку трактують як наукову 

дисципліну, що об’єднує ідеї й результати всіх соціальних наук, які вивчають 

різні аспекти економічної та інших форм поведінки людини, що спираються на 

свободу вибору [95]. Зокрема М. Шабанова звертає увагу на те, що 

соціоекономіка завжди співвідноситься з її базовою науковою основою – 

економікою – як частковість із цілим [358]. Використання соціоекономічних 

ідей у розвитку країн, окремих регіонів чи галузей забезпечує досягнення 

надійнішої та ефективнішої єдності окремих складових системи. Взаємодіючи 
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між собою, взаємопроникаючи одна в одну і взаємозбагачуючись при цьому, 

вони ефективніше проявляють наявний у кожній такій складовій потенціал і 

забезпечують ефект синергії.  

Як частина соціоекономічної системи агросоціоекономічна підсистема 

складається зі соціальних, економічних, правових, організаційних та інших 

системозабезпечувальних складових. Її становлення відбуватиметься на засадах 

системо-синтезу, здійснюваного як єдиний соціально-економічний процес, у 

якому неможливо виділити ні економічної, ні соціальної складових у “чистому” 

вигляді, оскільки вони взаємозалежні і взаємодоповнювальні. Тому 

агросоціоекономіка забезпечує ефективне злиття воєдино соціальних, 

економічних та всіх інших складових розвитку, надаючи цьому соціальному 

явищу характеру завершеної цілісності. Цілеспрямована взаємодія усіх 

елементів агросоціоекономіки, їхні взаємопроникнення, взаємозбагачення та 

ефективний прояв створюваного потенціалу кожного з них в інтересах 

функціонування системи загалом забезпечить підвищення ефективності 

національної, регіональної, галузевої та місцевої економіки. Вони повинні бути 

зорієнтованими на одержання як проміжних, так і кінцевих результатів у 

рамках загальної архітектоніки аграрної сфери. 

Ці та інші аспекти соціоекономічного підходу в дослідженнях перспектив 

розвитку аграрнї сфери розглядають у своїх у публікаціях О. Попова, 

В. Антонюк, О. Ксьонова та інші вчені [276, 19, 187.]. Однак об’єктом їх 

досліджень є сільськогосподарське, агропромислове виробництво, аграрний 

сектор, тобто окремі складові аграрної сфери, а не її цілісність  як складної 

суспільно-економічної системи. 

Важливим елементом ефективного функціонування агросоціоекономіки є 

системне управління, яке поєднує правові, інституціональні, організаційні та 

інші складові управлінської системи. Успіх агросоціоекономічного розвитку 

забезпечується ефективним проявом усіх складових елементів та ефективним 

розвитком усіх сукупних виробництв, що в підсумку здатне забезпечити 

сталість розвитку  аграрної сфери та відповідну її архітектоніку.  



 

 
 

323

Метою стратегії розвитку аграрної сфери є забезпечення поступу 

сільського господарства, стабільні, прозорі й рівні умови для діяльності всіх 

суб’єктів агропромислового виробництва і надходження інвестицій в усі його 

галузі. Результатом упровадження стратегії має стати створення 

високоефективного, конкурентного, спеціалізованого аграрного сектору 

економіки, який забезпечить Україні провідну роль у світовому аграрному 

поділі праці, продовольчу безпеку країні та її громадянам, а також закладе 

умови для глибокої інтеграції в Європейський Союз [345]. Із позиції 

агросоціоекономіки ці завдання повинні бути розширені з урахуванням 

комплексу соціальних проблем у сільській місцевості і створенням соціального 

капіталу, що зробить загальну архітектоніку аграрної сфери держави більш 

цілісною, збалансованою і стійкою.   

Оскільки в аграрному секторі економіки України діють різні 

організаційно-правові форми та структури з різними рівнем ефективності 

господарювання і можливостями впливу на соціоекономічний розвиток, їх роль 

у формуванні архітектоніки аграрної сфери є також різною, що детально було 

проаналізовано в попередніх розділах нашого дослідження (п.2.2, р.3, 4). В 

результаті дослідження встановлено, що інституціональні зміни, які відбулися у 

вітчизняній економіці, насамперед пов’язані з трансформацією відносин 

власності – від суспільної до приватної форми – та подальшим створенням 

корпоративних структур. Корпоративізм, під яким розуміємо форму соціальної 

організації, за якої основні політичні, соціальні та економічні рішення 

приймають оформлені корпоративні групи, ґрунтується на наявності 

відповідної соціальної структури суспільства й певних моделях поведінки 

економічних агентів. Інтегральні корпоративні структури є основою економіки 

більшості країн і мають неабияке значення для подальшого розвитку економіки 

України та її інтеграції у світовий економічний простір, забезпечуючи 

конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників.  

Разом з цим вітчизняні корпоративні структури, а особливо у сфері 

агропромислового виробництва, мають свої специфічні форми. Як було 
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показано в попередніх розділах нашого дослідження (розд.1, 2), вони зазвичай 

представлені високоінтегрованими агропромисловими об’єднаннями у вигляді 

агрокорпорацій та агрохолдингів. В їх числі є також  несільськогосподарські 

вертикально інтегровані компанії, для яких сільськогосподарське виробництво 

не є основним видом діяльності, але які займаються ним, створюючи у своїй 

структурі аграрні підприємства. Вони створені на основі зарубіжних інвестицій 

та коштів вітчизняних фінансово-промислових груп із метою забезпеченння 

власного виробництва сировиною й збільшення власного капіталу за рахунок 

переведення аграрного виробництва на індустріальну основу. Великі 

капіталовкладення в розвиток виробництва та у вертикальну інтеграцію дали їм 

змогу доволі легко подолати бар’єри входження в галузь. Однак такі структури 

не можуть сприяти соціоекономічному розвитку. Особливі загрози становлять:  

- надмірна концентрація в одних руках земельних ресурсів, монополізація 

ринку сільськогосподарської продукції; 

- витіснення з агробізнесу традиційних форм ведення 

сільськогосподарського виробництва – сільськогосподарських підприємств і 

фермерських гоподарств; 

-  зростання безробіття та відтік робочої сили з сільських територійі; 

-  нераціональне використання земельних ресурсів; 

-  погіршення екологічних умов; 

-  відсутність соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Лобіюючи свої інтереси, вони прагнуть безпосередньо вбудувати в 

суспільство свої цілі та процедури як інституціональні правила. З 

інституціонального погляду це можна ідентифікувати як незбалансований 

інституційний розвиток, який породжує певні мотивації в поведінці 

господарюючих суб’єктів, спрямовуючи їх на експлуатацію природних ресурсів 

та ігнорування соціально-економічних проблем розвитку села і суспільства [59, 

с. 49]. Тенденція до експансії в усі сфери соціального життя загрожує 

порушенням балансу спеціалізованих і комплексних ролей як в 

інституціональній структурі аграрної сфери, так і загалом у суспільстві, 
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руйнуванням локальних (усталених, традиційних) моделей аграрних 

комплексів, що  за досягнення певної критичної межі створює загрозу 

функціонуванню цілої агросоціоекономічної системи  окремих регіонів і 

сільських територій.  

Проблеми обгрунтування  моделей розвитку аграрної сфери з позицій їх 

соціоекономічного змісту є складним теоретико-методологічним завданням, 

оскільки відсутні чіткі стратегії розвитку аграрної сфери держави на 

соціоекономічних засадах. Окремі дослідники, зокрема, В. Бойко, 

В. Перебийніс, Л. Шамілєва, О. Новікова та інші [25, 268, 359, 232, 27] 

обгрунтовують власне бачення вирішення цих проблем, які, проте, не є 

узгодженими з стратегічними підходами в розвитку аграрної сфери, які 

реалізуються на практиці, що позбавляє їх прикладного значення та 

використання як інструменту державного управління і регулювання.  

Є очевидним, що зміна моделі розвитку аграрної сфери на засадах 

соціоекономіки неможлива без зміни її структурно-організаційного конструкту. 

Зокрема, доцільним є  обмеження впливу і можливостей для надмірного 

зростання корпоративного сектора, особливо великих агропромислових 

об’єднань, і сприяння зростанню ролі індивідуального сектора, особливо 

фермерських господарств [346, 345, 350 ,371]. Обгрунтування прогнозу 

показників розвитку сільськогосподарського виробництва на перспективу в 

розрізі окремих груп виробників за їх організаційними формами дозволяє, на 

наш погляд, більш зважено підійти до розробки заходів з інституційного 

забезпечення та конкретизації впливу держави на успішність цього процесу.  

Як було показано в попередніх розділах роботи, архітектоніка аграрної 

сфери сформувалась в результаті організаційно-економічних перетворень 

господарюючих суб’єктів, сукупність яких у певних організаційних формах 

утворюють  її окремі елементи. Зміни у співвідношеннях цих елементів, а отже, 

і зміни архітектоніки аграрної сфери,  можна дослідити на основі реалізації 

виробничої функції суб’єктів господарювання, що утворюють ці елементи, 
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зокрема, на основі аналізу обсягів виробництва  груп виробників, що входять до 

цих сукупностей.  

Для дослідження очікуваних  напрямків змін у архітектоніці аграрної 

сфери  та виявлення впливу організаційних форм на динаміку цього процесу 

нами було сформовано модель прогнозу  розвитку сільськогосподарського 

виробництва  на середньострокову перспективу.  

На основі даних про обсяги виробництва сільськогосподарської продукції 

в Україні за 2005-2017 роки, представлених в додатку Г-Г4 було  сформовано 

рівняння трендів виробництва сукупної валової сільськогосподарської 

продукції по Україні, в т.ч. продукції агрообєднань, фермерських і особистих 

селянських господарств, з виділенням  сільськогосподарської продукції 

корпоративного сектору підприємств.  На основі вище зазначених динамічних 

рядів було розраховано прогноз досліджуваних показників обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції на середньострокову перспективу (2018-2020 

роки). 

Крім того, на основі цих  даних було побудувано лінійні моделі регресії 

залежності виробництва сукупної валової продукції, продукції агрооб’єднань, 

фермерських і особистих селянських господарств, корпоративного сектору 

сільськогосподарської підприємств з врахуванням галузевої структури 

виробництва (продукція рослинництва і тваринництва), оскільки їх динаміка є 

різною для сукупностей субєктів господарювання окремих організаційних 

форм.  

Всі обчислення були зроблені на персональному копютері з 

використанням пакету прикладних програм «STATGRAPHICS». 

На основі даних (додаток Г1) були побудовані лінійні рівняння трендів      
-       ( ): 

        (1) 

         (2) 

          (3) 
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На основі побудованих рівнянь трендів (1 - 45)  було розраховано 

прогнозні значення та їх оцінку для досліджуваних показників 

сільськогосподарського виробництва України та окремих сукупностей різних 

організаційно-правових форм на 2018-2020 роки. Результати обчислень 

представлені у табл. 5.1 та в додатку Г2 . 
 

Таблиця 5.1 
Прогноз і статистичні оцінки виробництва валової  

продукції в Україні 

(млрд. грн.) 

Показник Прогноз показника МЕ MSE на 2018 рік на 2019 рік на 2020 рік 
 

 

 
 

 

269,100 
 
 

274,138 

276,392 
 
 

283,630 

283,683 
 
 

293,451 

0 
 

0 
 

0,2825 

125,944 
 

119,843 
 

136,985 

 
 

 
 

 

 
 
 

201,475 

 
 
 

211,042 

 
 
 

221,064 

0 
 

0 
 

0,3473 

101,752 
 

101,130 
 

109,853 

 
 

 
 

 

73,905 
 
 

73,977 

74,477 
 
 

74,591 

75,49 
 
 

75,211 

0 
 

0 
 

0,0495 

7,1326 
 

4,3089 
 

7,2367 
де, МЕ - середнє значення похибки; MSE - середньоквадратичне значення похибки. 
 

 
Необхідно відзначити, що чим ближчі значення похибок до нуля, тим 

вірогіднішими є отримані значення прогнозу для досліджуваних показників 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

Прогноз з найменшою (хоча досить значною) похибкою виробництва 

сукупної валової продукції в Україні Х1 одержано за допомогою параболічної 

моделі тренду (2): 

= 262,133 млрд. грн; 

= 266,133 млрд. грн; 

= 270,348 млрд. грн. 

262,133 266,439 270,348 

192,970 

195,196 

198,736 

201,916 

204,375 

208,636 

69,166 67,707 65,977 
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 Прогноз з досить значною похибкою виробництва з валовою продукції 

рослинництва в Україні Х2отримуємо як на основі параболічного рівняння 

тренду (5): 

= 192,970 млрд. грн; 

= 198,736 млрд. грн; 

= 204,375 млрд. грн, 

так і за допомогою лінійного рівняння тренду (4):  

= 195,196 млрд. грн; 

= 201,916 млрд. грн; 

= 208,636 млрд. грн, 

Найкращий прогноз з досить малою похибкою виробництва валової 

продукції тваринництва Х3 отримуємо за допомогою параболічого рівняння 

тренду (8): 

= 69,166 млрд. грн; 

= 67,707 млрд. грн; 

= 65,977 млрд. грн. 

Прогноз з найменшою та досить малою похибкою виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції агрообєднаннями України Х4 одержуємо на 

основі параболічного рівняння тренду (11): 

= 65,282 млрд. грн; 

= 68,421 млрд. грн; 

= 71,327 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з досить малою похибкою виробництва продукції 

рослинництва в агрообєднаннях (Х5) отримуємо на основі параболічного 

рівняння тренду (14): 

= 51,154 млрд. грн; 

= 54,144 млрд. грн; 
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= 57,031 млрд. грн. 

Прогноз з досить малою похибкою виробництва продукції тваринництва 

в агрообєднаннях (Х6 ) одержуємо за допомогою параболічного рівняння 

тренду (17) 

= 14,128 млрд. грн; 

= 14,277 млрд. грн; 

= 14,297 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з досить малою похибкою виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами України (Х7 ) 

отримуємо як на основі параболічного рівняння тренду (20): 

= 24,022 млрд. грн; 

= 25,448 млрд. грн; 

= 26,892 млрд. грн. 

так і за допомогою лінійного рівняння тренду (19): 

= 23,699 млрд. грн; 

= 24,448 млрд. грн; 

= 26,273 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з достатньо малою похибкою виробництва продукції 

рослинництва фермерськими господарствами (Х8 ) одержуємо як на основі 

параболічного рівняння тренду (23): 

= 22,656 млрд. грн; 

= 24,121 млрд. грн; 

= 25,620 млрд. грн. 

так і за допомогою лінійного рівняння тренду (22): 

= 22,056 млрд. грн; 

= 23,263 млрд. грн; 

= 24,471 млрд. грн. 
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Найкращий прогноз з дуже малою похибкою виробництва продукції 

тваринництва фермерськими господарствами (Х9) одержємо на основі 

параболічного рівняння тренду (26): 

= 1,366 млрд. грн; 

= 1,326 млрд. грн; 

= 1,271 млрд. грн. 

Найкращий прогноз малою похибкою виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами ( 

Х10) отримуємо за допомогою параболічного рівняння тренду (29): 

= 111,694 млрд. грн; 

= 112,142 млрд. грн; 

= 112,544 млрд. грн. 

Прогноз малою похибкою виробництва продукції рослинництва 

особистими селянськими господарствами (Х11) одержуємо як на основі 

параболічного рівняння тренду (32): 

= 74,937 млрд. грн; 

= 76,316 млрд. грн; 

= 77,664 млрд. грн. 

так і за допомогою лінійного рівняння тренду (31): 

 = 75,479 млрд. грн; 

= 77,090 млрд. грн; 

= 78,701 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з дуже малою похибкою виробництва продукції 

тваринництва особистими селянськими господарствами (Х12 ) отримуємо як на 

основі параболічного рівняння тренду (35): 

= 37,106 млрд. грн; 

= 36,348 млрд. грн; 
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= 35,593 млрд. грн. 

так і за допомогою лінійного рівняння тренду (34): 

= 37,046 млрд. грн; 

= 36,262 млрд. грн; 

= 35,478 млрд. грн. 

Найкращий прогноз із значною похибкою виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції підприємствами корпоративного сектору ( Х13) 

отримуємо за допомогою параболічного рівняння тренду (38): 

= 150,442 млрд. грн; 

= 154,301 млрд. грн; 

= 157,808 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з досить значною похибкою виробництва продукції 

рослинництва підприємствами корпоративного сектору ( Х14 ) одержуємо на 

основі параболічного рівняння тренду (41): 

= 118,383 млрд. грн; 

= 122,942 млрд. грн; 

= 127,425 млрд. грн. 

Найкращий прогноз з досить малою похибкою виробництва продукції 

тваринництва підприємствами корпоративного сектору ( Х15 ) отримуємо за 

допомогою параболічного рівняння тренду (44): 

= 32,059 млрд. грн; 

= 31,358 млрд. грн; 

= 30,383 млрд. грн. 

Для виявлення впливу змін структурних показників у  галузевому розрізі,  

на основі даних (додаток Г) були побудовані парні лінійні рівняння регресії 

залежності обсягів  виробництва сукупної валової продукції від впливу на них 

відповідних показників рослинництва і тваринництва (всього по Україні Х1, 
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агрообєднаннях Х4, продукції фермерських Х7 і особистих селянських 

господарств Х10 та продукції корпоративного сектору підприємств Х13) ). 

= 57,31594+1,08494*Х2,         (46) 

R2 = 0,9926;                F = 1483,1; 

= -223,79914+6,32136*Х3,        (47) 

R2 = 0,538;                F = 12,81; 

= 0,78771+1,29413*Х5,         (48) 

R2 = 0,9976;                F = 4572,7; 

= -1,37592+4,24851*Х6,         (49) 

R2 = 0,9735;                F = 404,0; 

= 0,24820+1,06725*Х8,         (50) 

R2 = 0,9993;                F = 15913,4; 

= -1,02394+14,44578*Х9,         (51) 

R2 = 0,8492;                F = 61,9; 

= 63,26748+0,67945*Х11,        (52) 

R2 = 0,8151;                F = 48,5; 

= 7,50667+1,23697*Х14,         (53) 

R2 = 0,9908;                F = 1188,1; 

= -8,41462+4,36979*Х15,        (54) 

R2 = 0,8695;                F = 73,3; 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (46), (48- 54) дає підставу 

стверджувати, що всі вони мають досить високу вірогідність чи достовірність, 

оскільки їх відповідні коефіцієнти детермінації R2  є досить близькими до 

одиниці (0,8<R2<1). Парне рівняння регресії (47) має середню вірогідність 

(R2=0,538). 

Наявність лінійного звязку в регресійних моделях (46-54) підтверджують  

отримані значення відповідних коофіцієнтів F-критерію Фішера, які є значно 

більшими від відповідних табличних значень. 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (46-47) показує, що значний 

вплив на зміну обсягів виробництва сукупної валової сільськогосподарської 

продукції в Україні Х1 має виробництво валової продукції тваринництва в 
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Україні Х3 (В3=6,32136) і значно менший вплив на ці обсяги (Х1) має 

рослинництво ( Х2 )  (В2=1,08494). Наприклад, при збільшенні виробництва 

валової продукції тваринництва ( Х3 ) на 1 млрд. грн очікується збільшення 

виробництва сукупної валової продукції (Х1 ) в середньому на 6,3 млрд. грн., а 

при збільшенні виробництва валової продукції рослинництва в державі ( Х2  ) на 

1 млрд. грн. можна очікувати збільшення виробництва сукупної валової 

сільськогосподарської продукції в середньому на 1,1 млрд. грн. 

Оскільки архітектоніка аграрної сфери перебуває під дією галузево-

структурних змін, які відбуваються в рамках окремих організаційно-правових 

форм, є доцільним дослідити цей аспект проблеми. Зокрема, аналіз парних 

лінійних рівнянь регресії (48, 49) показує, що більший вплив на виробництво 

сукупної сільськогосподарської продукції в Україні ( Х4 ) здійснюють  

агрообєднання з розвинутим тваринництвом (Х6  ) а (в6=4,24851), тоді як  зміни 

обсягів  виробництва валової продукції рослинництва в агрооб ՚єднаннях (Х5) 

здійснюють менший вплив на (Х4 ) а   (в5=1,29413). Зокрема, при збільшенні 

виробництва продукції тваринництва агрообєднаннями Х6 на 1 млрд. грн. 

можна очікувати збільшення виробництва сукупної сільськогосподарської 

продукції в агрообєднаннях Х4 в середньому на 4,3 млрд. грн., тоді як  при 

збільшенні виробництва продукції рослинництва агрообєднаннями Х5 на 1 

млрд. грн. можна очікувати збільшення виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції в агрообєднаннях Х4 в середньому лише на 1,3 

млрд. грн. 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (50, 51) дає підставу 

стверджувати, що значний вплив на виробництво сукупної 

сільськогосподарської продукції фермерських господарств Х7 має виробництво 

ними продукції тваринництва Х9 (в9=14,44578) і значно менший вплив на Х7 

має виробництво продукції рослинництва Х8 (в8=1,06725). 

Аналіз парного лінійного рівняння регресії (52) показує, що при 

збільшенні виробництва продукції рослинництва особистими селянськими 

господарствами Х1 на 1 млрд. грн. можна очікувати збільшення виробництва 
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сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10 в середньому на 0,679 млрд. грн. 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (53, 54) дає підставу 

стверджувати, що більший вплив на виробництво сукупної 

сільськогосподарської продукції підприємствами корпоративного сектору Х13 

має виробництво ними продукції тваринництва Х15 (в15=4,36979), і менший 

вплив на Х13 має виробництво продукції рослинництва Х14 (в14=1,23697). 

Зокрема, при збільшенні виробництва продукції тваринництва 

підприємствами корпоративного сектору Х15 на 1 млрд. грн. можна очікувати 

збільшення виробництва ними сукупної сільськогосподарської продукції 

підприємствами Х13 в середньому на 4,37 млрд. грн., тоді як  при збільшенні 

виробництва продукції рослинництва Х14 на 1 млрд. грн. очікується збільшення 

виробництва ними сукупної сільськогосподарської продукції Х13 в середньому 

на 1,24 млрд. грн. 

Для поглибленого аналізу впливу організаційних форм на забезпечення 

зростання загальних обсягів виробництва як організаційного чинника змін в 

архітектоніці аграрної сфери,   на основі даних дод.Г-Г3 були побудовані 

лінійні регресійні моделі залежності виробництва сукупної валової продукції Х1 

від впливу на неї продукції, виробленої агрообєднаннями Х4, продукції 

фермерських Х7 та особистих господарств Х10: 

= 164,50965+1,52260*Х4,        (55) 

R2 = 0,9320;                F = 150,8; 

= 132,81381+5,80247*Х7,        (56) 

R2 = 0,9471;                F = 196,9; 

= -249,41996+4,37347*Х10,        (57) 

R2 = 0,6248;                F = 18,3; 

= 142,01724+0,47913*Х4, +4,02902* Х7      (58) 

R2 = 0,9509;                F = 96,9; 

= 38,24283+1,27142*Х4, +1,26393* Х10      (59) 

R2 = 0,9588;                F = 116,5; 

= 3,50738+4,82159*Х7, +1,34454* Х10      (60) 
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R2 = 0,9791;                F = 234,1; 

= 10,40454+0,16989*Х4, +4,22032* Х7+1,30675*Х10    (61) 

R2 = 0,9795;                F = 143,6; 

Аналіз лінійних моделей регресії показав, що рівняння (55, 56, 58-61) 

мають дуже високу вірогідність, оскільки відповідні коефіцієнти детермінації є 

дуже близькими до одиниці (R2>0.9), а рівняння регресії (57) має непогану 

середню довіру (R2=0.6248). Крім того, отримані значення F-критерію Фішера є 

значно більшими від відповідних табличних значень, що свідчить про наявність 

лінійного звязку  між результуючою і факторними змінними. 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії дає підставу стверджувати, що 

найбільший вплив на виробництво сукупної валової продукції Україні Х1 має 

виробництво сукупної сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами України Х7 (в7=5,80247) - рівняння (56), дещо менший вплив на 

Х 1 має виробництво сільськогосподарської продукції особистими селянськими 

господарствами України Х10 . (в10=4,37347) - рівняння (57) і найменший вплив 

на Х1 має виробництво сукупної сільськогосподарської продукції 

агрооб єднань України Х4 (в7=1,52260) - рівняння (55). 

Зокрема, при збільшенні виробництва сукупної сільськогосподарської 

продукції фермерськими господарствами України Х7 . на 1 млрд. грн. 

очікується збільшення виробництва сукупної валової сільськогосподарської 

продукції в Україні Х1 в середньому на 5,8 млрд. грн.; при збільшенні 

виробництва сукупної сільськогосподарської продукції особистими 

селянськими господарствами на 1 млрд. грн. очікується збільшення 

виробництва сукупної валової сільськогосподарської продукції в Україні в 

середньому на 4,37 млрд. грн. і при збільшенні виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції агрообєднаннями Х4 на 1 млрд. грн. очікується 

збільшення виробництва сукупної валової сільськогосподарської продукції в 

Україні Х1 в середньому на 1,52 млрд. грн. 

Аналіз множинного лінійного рівняння регресії (58) показує, що більший 

вплив на виробництво сукупної валової сільськогосподарської продукції в 
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Україні Х1 має виробництво сукупної сільськогосподарської продукції 

фермерськими господарствами Х7 (в7=4,02902) і значно менший вплив на Х1 

має виробництво сукупної сільськогосподарської продукції в агрообєднаннях 

України Х4 (в4=0,47913). 

Так, при збільшенні виробництва сукупної сільськогосподарської 

продукції фермерськими господарствами Х7 на 1 млрд. грн. і середньому чи 

постійному значенні виробництва сукупної сільськогосподарської продукції в 

агрообєднаннях Х4 очікується збільшення виробництва сукупної валової 

сільськогосподарської продукції в Україні Х1 в середньому на 4,0 млрд. грн., а 

при збільшенні виробництва сукупної сільськогосподарської продукції в 

агрообєднаннях України Х4 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному 

значенні виробництва сукупної сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами Х7 очікується збільшення виробництва сукупної валової 

сільськогосподарської продукції в Україні в середньому на 0,479 млрд. грн. 

Аналіз множинного рівняння регресії (59) показує, що виробництво 

сільськогосподарської продукції в агрообєднаннях України Х4 (в4=1,27142) і 

виробництво сільськогосподарської продукції особистими селянськими 

господарствами України Х10 (в10=1,26393) мають майже рівний вплив на 

виробництво сукупної валової сільськогосподарської продукції в Україні Х1 

Аналіз лінійної множинної моделі регресії (60) стверджує, що значний 

вплив на виробництва валової сільськогосподарської продукції в Україні Х1 має 

виробництво сукупної сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами України Х7 (в7=4,82159) і невеликий вплив на виробництво 

валової сільськогосподарської продукції в Україні Х1 має виробництво 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10 (в10=1,34454). 

Так, при збільшенні виробництва сукупної сільськогосподарської 

продукції фермерськими господарствами Х7 на 1 млрд. грн. і середньому чи 

постійному значенні виробництва сукупної сільськогосподарської продукції 

особистими селянськими господарствами України Х10 очікується збільшення 
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виробництва сукупної валової сільськогосподарської продукції України Х1 в 

середньому на 4,82 млрд. грн., а при збільшенні виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному значенні виробництва 

сукупної сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами 

України Х7 очікується збільшення виробництва валової сільськогосподарської 

продукції в Україні в середньому на 1,34 млрд. грн. 

Аналіз множинного лінійного рівняння регресії (61), що найбільший 

вплив на виробництво сукупної валової сільськогосподарської продукції 

України Х1 має виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами Х7 (в7=4,22032), дещо менший вплив на Х1 має виробництво 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10. (в10=1,30675)  і найменший вплив на Х1 має виробництва 

сільськогосподарської продукції в агрообєднаннях Х4 (в4=0,16989). 

Зокрема, при збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції 

фермерськими господарствами Х7 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному 

значеннях виробництва валової сільськогосподарської продукції в 

агрообєднаннях Х4  і виробництво сукупної сільськогосподарської продукції 

особистими селянськими господарствами України Х10 очікується збільшення 

виробництва сукупної валової сільськогосподарської продукції в Україні Х1 в 

середньому на 4,22 млрд. грн.;  при збільшенні виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10. на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному значеннях виробництва 

сукупної сільськогосподарської продукції в агрообєднаннях України Х4 і 

виробництва сукупної сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами Х7 очікується збільшення виробництва сукупної валової 

сільськогосподарської продукції в Україні в середньому на 1,31 млрд. грн.; при 

збільшенні виробництва сукупної сільськогосподарської продукції 

агрообєднаннях України Х4 на 1 млрд. грн. і середньому чи постійному 

значеннях виробництва сукупної сільськогосподарської продукції 
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фермерськими господарствами Х7 і виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10 очікується збільшення виробництва сукупної валової 

сільськогосподарської продукції в Україні в середньому на 0,170 млрд. грн.; 

Проведені розрахунки дозволяють обгрунтувати достатньо достовірний 

прогноз розвитку сільськогосподарського виробництва в цілому по Україні та в 

розрізі окремих організаційних форм. Зокрема, на основі узагальнених даних 

про обсяги фактично досягнутих показників виробництва (2005-2017рр.) та їх 

прогнозованих на основі проведених нами розрахунів очікуваних значень на 

період 2018-2020 рр. ( табл. 5.2) було розраховано рівняння трендів і обчислено 

прогнозні значення досліджуваних показників виробництва 

сільськогосподарської продукції в Україні на середньострокову перспективу 

(2020 -2025 рр.). 

Таблиця 5.2 
Динаміка основних показників виробництва сільськогосподарської 

продукції в Україні  
(в млрд. грн.) 

Роки Х1 Х4 Х7 Х10 
2005 179,606 8,732 8,178 106,841 
2006 184,098 10,164 8,201 105,303 
2007 172,130 10,123 8,304 97,697 
2008 201564 18,261 10,998 100,113 
2009 197,936 20,218 11,997 101,662 
2010 194,887 31,990 11,966 100,798 
2011 233,696 42,369 16,193 112,643 
2012 223,255 41,840 14,111 110,173 
2013 252,854 50,539 19,091 116,268 
2014 251,426 52,842 19,189 112,369 
2015 239,467 51,448 18,909 107,549 
2016 254,641 59,499 22,101 109,522 
2017 249,154 59,165 21,743 108,622 
2018 262,133 65,282 24,022 111,694 
2019 266,439 68,421 25,448 112,142 
2020 270,348 71,327 26,892 112,544 

 
Найкращий прогноз із досить значною похибкою виробництва сукупної 

валової сільськогосподарської продукції в Україні Х1 одержуємо за допомогою 

параболічної моделі тренду (63): 
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= 273,859 млрд. грн; 

= 276,971 млрд. грн; 

= 279,686 млрд. грн. 

= 282,002 млрд. грн; 

= 283,921 млрд. грн; 

Найкращий прогноз з невеликою похибкою виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції в агрообєднаннях України Х4 отримуємо на 

основі параболічної моделі тренду (66): 

= 74,001 млрд. грн; 

= 76,441 млрд. грн; 

= 78,649 млрд. грн. 

= 80,625 млрд. грн; 

= 82,368 млрд. грн; 

Найкращий прогноз з досить малою похибкою виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами Х7 одержуємо 

за допомогою параболічного рівняння тренду (69): 

= 28,354 млрд. грн; 

= 29,835 млрд. грн; 

= 31,334 млрд. грн. 

= 32,052 млрд. грн; 

= 34,389 млрд. грн; 

Найкращий прогноз з невеликою похибкою виробництва 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10 отримуємо на основі параболічного рівняння тренду (72): 

= 112,897 млрд. грн; 

= 113,203 млрд. грн; 

= 113,462 млрд. грн. 

= 113,673 млрд. грн; 
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= 113,837 млрд. грн; 

де, Х1 -  виробництво сукупної валової сільськогосподарської продукції в 

Україні, в млрд. грн.; Х4 - виробництво сукупної сільськогосподарської 

продукції агрообєднаннями, в млрд. грн.; Х7 - виробництво 

сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами, в млрд. грн.; 

Х10 - виробництво сукупної сільськогосподарської продукції в особистими 

селянськими господарствами, в млрд. грн.; Х11 - виробництво продукції 

рослинництва особистими селянськими господарствами України, в млрд. грн. 

На основі даних дод.Г10 були побудовані лінійні , параболічні  та 

експоненціальні  ( ) рівняння трендів. 

        (62) 

         (63) 

      (64) 

        (65) 

        (66) 

          (67) 

        (68) 

         (69) 

          (70) 

        (71) 

         (72) 

          (73) 

де, , ,  ( ) – нормативні чи усереднені значення 

досліджуваних показників сільськогосподарського виробництва в Україні, t - 

період. 

На основі побудованих вище рівнянь трендів (62 –73) було обчислено 

прогнозні значення та їх відповідні оцінки для досліджуваних показників 

сільськогосподарського виробництва України на найближчі п’ять років, які 

представлені в табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3 
Прогноз і статистичні оцінки виробництва основних показників  

сільськогосподарської продукції в Україні  (млрд. грн.) 

Показник 
Прогноз показника  

МЕ 
MSE 

на 2021 
рік 

на 2022 
рік 

на 2023 
рік 

на 2024 
рік 

на 2025 
рік 

 
 

 
 

 

284,009 
 
 

290,681 

290704 
 
 

299,626 

297,399 
 
 

308,847 

304,093 
 
 

318,352 

310,788 
 
 

328,149 

0 
 

0 
 

0,244 

111,494 
 

97,3533 
 

131,026 

 
 

 
 

 

79,933 
 
 

115,282 

84,467 
 
 

133,184 

89,002 
 
 

153,866 

93,537 
 
 

177,866 

93,537 
 
 

205,364 

0 
 

0 
 

-0,40 

16,1446 
 

11,3142 
 

127,902 

 
 

 
 

 

27,883 
 
 

31,893 

29,198 
 
 

34,721 

30,512 
 
 

37,800 

31,827 
 
 

41,152 

33,142 
 
 

44,801 

0 
 

0 
 

0,003 

1,0733 
 

1,0428 
 

2,0213 

 
 

 
 

 

114,109 
 
 

114,258 

114,843 
 
 

115,050 

115,577 
 
 

115,847 

116,311 
 
 

116,650 

117,045 
 
 

117,459 

0 
 

0 
 

0,0041 

15,8567 
 

15,6551 
 

16,3480 
На основі даних дод.. Г5-8 була побудована табл. 5.4, в якій представлено 

прогноз динаміки основних показників сільськогосподарського виробництва в 
Україні за 2018-2025 роки. 

Таблиця 5.4 
Динаміка прогнозу основних показників  сільськогосподарської 

виробництва в Україні (млрд. грн.) 
Роки Х1 Х4 Х7 Х10 

2018 262,133 65,282 24,022 111,694 
100,0% 24,9% 9,2% 42,6% 

2019 266,439 68,421 25,448 112,142 
100,0% 25,7% 9,6% 42,1% 

2020 270,348 71,327 26,892 112,544 
100,0% 26,4% 9,9% 41,6% 

2021 273859 74,001 28,354 112,897 
100,0% 27,0% 10,4% 41,2% 

2022 276,971 76,441 29,835 113,203 
100,0% 27,6% 10,8% 40,9% 

2023 279,686 78,649 31,334 113,462 
100,0% 28,0% 11,2% 40,6% 

2024 282,002 80,625 32,052 113,673 
100,0% 28,6% 11,4% 40,3% 

2025 283,921 82,368 34,389 113,837 
100,0% 29,0% 12,1% 40,1% 

273,859 276,971 279,686 

74,001 76,441 78,649 

28,354 29,835 31,334 

112,897 113,20
3 

113,462 

282,002 283,921 

80,625 82,368 

32,052 34,389 

113,673 113,837 
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На основі даних дод. Г10 були також побудовані лінійні моделі регресії 

залежності виробництва сукупної валової сільськогосподарської продукції в 

Україні від впливу на неї виробництва сукупної сільськогосподарської 

продукції в агрообєднаннях України Х4, виробництва сільськогосподарської 

продукції фермерськими господарствами Х7 та виробництва 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами 

України Х10: 

= 165,14314+1,49700*Х4,        (74) 

R2 = 0,9544;                F = 292,8; 

= 140,77643+5,16644*Х7,        (75) 

R2 = 0,9482;                F = 256,5; 

= -325,06592+5,11877*Х10,        (76) 

R2 = 0,6724;                F = 28,7; 

= 154,53263+0,89059*Х4, +2,13713* Х7      (77) 

R2 = 0,96002;                F = 156,1; 

= 37,74812+1,26392*Х4, +1,27042* Х10      (78) 

R2 = 0,9726;                F = 231,1; 

= -8,48648+4,22897*Х7+1,52892*Х10,       (79) 

R2 = 0,9770;                F = 276,298; 

= 16,24800+0,52090*Х4, +2,56197* Х7+1,35798*Х10    (80) 

R2 = 0,98068;                F = 203,0; 

Одержані вище лінійні парні і множинні рівняння регресії (74-80) мають 

достатню вірогідність і є близькими до моделей регресії (55-61). 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії показує, що найбільший вплив на 

зміну динаміки виробництва сукупної валової продукції в Україні Х1 має 

виробництво сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами Х7 

(в7=5,16644) - рівняння (75), майже такий самий вплив на  Х 1 має виробництво 

сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами Х10 . 

(в10=5,11877) - рівняння (76) і найменший вплив на Х1 має виробництво 

сільськогосподарської продукції агрообєднань Х4 (в7=1,497) - рівняння (74). 
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Аналіз множинних рівнянь регресії (77, 78) показує, що більший вплив на 

зміни динаміки виробництва сукупної валової сільськогосподарської продукції в 

Україні Х1 має виробництво сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами Х7 (в7=2,13713) і дещо менший вплив на Х1 мають зміни 

виробництва сільськогосподарської продукції особистими селянськими 

господарствами Х10 (в10=1,27042). 

Аналіз регресійної моделі (79) стверджує що більший вплив на зміни 

виробництва сукупної валової сільськогосподарської продукції  в Україні Х1 має 

виробництво сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами Х7 

(в7=4,22897) і менший вплив на Х1 має виробництво сільськогосподарської 

продукції особистими селянськими господарствами Х10 (в10=1,52892). 

Аналіз лінійного множинного рівняння регресії (80) вказує на ідентичні 

взаємозалежності і впливи ( найбільший, хоч і  незначний вплив, на Х1 мають 

фермерські господарства Х7 (в7=2,56197), дещо менший вплив на Х1 мають особисті 

селянські господарства Х10 (в10=1,35798) і найменший вплив на Х1 має 

агрообєднання Х4 (в7=0,5209). 

З нашої точки зору, такий стан взаємозалежностей і впливів окремих 

організаційних форм на зростання обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції обумовлений особливостями фаз розвитку цих форм і структурою їх 

життєвого циклу.  

Як було показано в другому розділі дисертаційного дослідження, розвиток 

агрообєднань в Україні в останні роки дещо стабілізувався, оскільки вони  як 

організаційна форма досягнули певного ступеня організаційної, технологічної і 

економічної  рівноваги.  

За сьогоднішнього  стану інституційного середовища їх доступ до 

додаткових ресурсних чинників, насамперед, сільськогосподарських земель, є 

обмеженим, що, в свою чергу, знижує темпи зростання їх обсягів виробництва. 

Частка агрообєднань у виробництві сукупної валової сільськогосподарської 

продукції відповідно до нашого прогнозу (табл. 5.4)  може у 2025 р. становити 29 
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%, а індекс зростання в порівнянні з розрахунковим показником (2018р - 24,9%) 

становитиме 116,6 пункти. 

Фермерські господарства як організаційна форма,  з точки зору їх життєвого 

циклу, перебувають у фазі організаційного і економічного зростання. Вони мають 

значний потенціал свого розвитку, який може бути реалізований при належному 

інституційному забезпеченні та підтримці держави. Як форма, вони є більш 

динамічними   і мобільними, а специфікація їх активів дозволяє при інших рівних 

умовах досягати високих темпів зростання обсягів виробництва, а отже, більш 

відчутно впливати за динаміку зростання валового виробництва сукупної 

сільськогосподарської продукції, на  що вказують проведені нами розрахунки 

(табл.5.4). Частка цієї форми у сукупному виробництві валової 

сільськогосподарської продукції, згідно з прогнозом, може зрости з 9,2% у 2018 

році до 12,1 % у 2025 році. Індекс росту складає 131,5 пункти.  

Особисті селянські господарства як організаційна форма відіграють роль 

стабілізаційного чинника в підтримці  темпів зростання сільськогосподарського 

виробництва в державі. Частка цієї форми у сукупному виробництві валової 

сільськогосподарської продукції, згідно з прогнозом, може дещо знизитись  з 42,6% 

у 2018 році до 40,1 % у 2025 році (табл.5.4).  Індекс зниження їх частки складає 94,1 

пункти.  З врахуванням цього вплив особистих селянських господарств як 

організаційної форми  на загальну динаміку показників  валового виробництва в 

державі хоч і знижується, проте продовжує бути істотним, що знайшло своє 

відображення в конструкті сучасної архітектоніки аграрної сфери держави.  

Встановлені в результаті моделювання напрямки і тенденції розвитку 

сільськогосподарського виробництва, що враховують  вплив організаційних форм, 

є актуальними не тільки для дослідження процесу формування загальної 

архітектоніки аграрної сфери держави, але відображають  ці взаємозвязки і 

формують архітектоніку аграрної сфери на рівні  регіонів та окремих територій як 

прояви їх особливостей, що потребує окремого аналізу і дослідження на 

локальному рівні. 
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5.2. Архітектоніка локальної моделі аграрної сфери 

 

Архітектоніка як конструкт, в рамках якого взаємодіють організовані в 

певні структури організаційні форми економічної діяльності, може мати 

локальні особливості, обумовлені глибиною реалізації трансформаційних 

процесів відповідно до регіональних умов, а також залежати від динаміки 

процесів організаційно-економічних перетворень та їх результативності у 

окремому регіоні. В зв’язку з цим, на нашу думку, слід розрізняти  поняття 

загальної і локальної архітектоніки аграрної сфери, які є нерозривними 

складовими її конструкту.  

Локальна архітектоніка є похідною від загальної архітектоніки аграрної 

сфери держави, утворюючи з нею нерозривну функціональну єдність, яка 

обумовлена спільним інституціональним середовищем, сформованим в державі. 

Разом з тим вона має свої регіональні особливості, що обмовлені відмінностями 

в темпах організаційно-економічних перетворень на окремих територіях та  в 

звязку з цим відміностями в поширеності окремих організаційно-правових 

форм на цих територіях. В комплексі ці особливості можна виявити, 

порівнюючи функціональні можливості різних форм господарювання через  їх 

поведінку на ринку. 

 Згідно економічної теорії та у відповідності до положень Господарського 

кодексу України, будь-яка форма економічної діяльності в її конкретному 

організаційно-правовому визначенні є рівноправним учасником ринку. Однак, 

як видно з аналізу експертних оцінок, здійснених нами на основі власного 

досвіду за критеріями доступу окремих форм економічної діяльності до ринків 

ресурсів, товарів і послуг (таблиця 5.5), їх функціональні можливості в 

залученні до виробництва різник видів обмежених ресурсів відрізняються  між 

собою. 
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Таблиця 5.5. 
 

Функціональні можливості форм за критеріями доступу  
до основних ринків 

Види ринків 
Особисті 
селянські 

господарства 
Фермери 

Агропромислові 
об’єднання 

(сільськогосподарські 
підприємства) 

Ринок землі 
           оренда 

1 
3 

2 
2 

3 
3 

Ринок капіталу 1 2 3 
Ринок:  
-засобів  виробництва 
-технологій 

 
2 
1 

 
2 
2 

 
3 
3 

Ринок нерухомого 
майна(будівлі, споруди) 

 
2 

 
2 

 
3 

Ринок робочої сили 3 2 3 
Ринок інформації 1 2 3 
Зарубіжні ринки 1 2 3 
Разом 15 19 27 
 
Примітка: оціночні критерії можливостей доступу до ринків 

- вільний доступ                            – 3 бали 
- обмежений (частковий) доступ – 2 бали 
- відсутній доступ                          - 1 бал 

Джеорело: власна розробка 
 

Найменше можливостей  (15 балів) мають особисті селянські 

господарства та фермери (19 балів). Це має під собою обєктивні підстави, 

оскільки у відповідності до виробничої функції Леонтьєва поєднання вхідних 

чинників, необхідних для виробництва певного рівня продукції, відбувається у 

фіксованій пропорції в межах встановлених незмінних коефіцієнтів технології. 

 Найбільше можливостей (27 балів) для забезпечення своєї виробничої 

діяльності, тобто ефективної реалізації своєї виробничої функції,  мають 

агропромислові об’єднання. В рамках цієї форми неокласична виробнича 

функція передбачає змінні пропорції чинників (велика кількість технологій), 

плавну зміну чинників (технологій), що фізично і технологічно можуть 

виробити значний обсяг продукції. Це обумовлює не тільки  високу 

конкурентоздатність даної форми, але створює можливість широкої комбінації 
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основних чинників виробництва, що у відповідності до закону ефекту масштабу 

забезпечує  зростання економічної ефективності. Тому можна стверджувати, що 

форма економічної діяльності в її конкретному прояві є самостійним джерелом 

економічної ефективності виробничих процесів, які відбуваються в її рамках, 

що детальніше було розкрито в п. 2.2 нашого дослідження. 

Це висновок є важливим для оцінки процесу формування архітектоніки 

аграрної сфери, оскільки проблема ефективності її конструкту прямо пов’язана 

з ефективністю форм, що як окремі елементи формують її архітектоніку. 

Вважаємо, що однією з причин недостатньої ефективності особистих 

селянських і фермерських господарств є не їх економічна природа як форми 

економічної діяльності (всі форми мають властивий їм рівень ефективності), а 

недосконалість інституційного середовища, в якому ці форми реалізують свою 

природну суть. Це співпадає з оцінками  багатьох науковців [202, 223, 108], які 

стверджують, що сучасне ринкове середовище сформоване в значній мірі під 

впливом і в інтересах крупних агропромислових обєднань, (див.  в п.2.2. даного 

дослідження). 

.Відомо, що існуюча модель економічних відносин в аграрній сфері нашої 

держави та її архітектоніка спрямована насамперед на досягненя прибутковості 

у виробничій сфері, тоді як соціальні аспекти і наслідки такої діяльності не 

забезпечують вирішення ключових питань соціального змісту, що вказує на 

необхідність  зміни самої моделі, що є одним із завдань нашого дослідження. 

Це є важливим як в загальнодержавному, так і в локальному значенні. 

Нова модель розвитку аграрної сфери, а отже, і її оновлена архітектоніка, 

повинна мати соціоекономічний характер, що означає її більшу зорієнтованість 

на вирішення соціальних проблем сільського розвитку.  

Тому соціальну сферу як важливий  елемент суспільно-економічної 

системи держави необхідно розглядати не тільки як складову аграрного сектору 

економіки, де забезпечуються передумови для формування і розвитку 

людського капіталу, але як необхідну умову  забезпечення ефективності 

політики сільського розвитку і як складову національної стратегії переходу до 
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соціоекономічної моделі всієї аграрної сфери. В цьому процесі особливого 

значення набуває людський капітал, який перетворюється на ключовий чинник 

розвитку аграрної сфери держави. Як показують дослідження [328, 329],  роль 

цього чинника істотно зростатиме, оскільки умови його продукування в 

сільській місцевості постійно погіршуються, а міграційні процеси скорочують 

можливості його відтворення.  

З врахуванням дії цього чинника, а також беручи до уваги, що землі 

сільськогосподарського призначення  на основі оренди практично в повному 

обсязі залучені у виробництво, і на цій основі господарюювичими суб’єктами 

сформовано певну структуру основних засобів (сталі чинники), можна зробити 

окремі висновки. Зокрема: 

-  наявній на даний час комбінації основних чинників виробництва  

відповідає певна сукупність господарюючих суб’єктів визначених 

організаційно-правових форм; 

-  якісний  і кількісний склад організаційно-правових форм  є результатом 

дії інститутів,   тому конструкція інституціональної структури аграрної сфери у 

визначальній мірі  формує організаційну структуру виробництва та 

інфраструктурні ланки, що утворють відносно сталу організаційну  основу 

сучасної  моделі аграрної сфери і її архітектоніку; 

-   перехід до нової соціоекономічної моделі розвитку аграрної сфери, на 

нашу думку, насамперед  потребує реконструкції сформованого у державі 

інституціонального каркасу, який встановлює і регулює суспільно-економічні 

відносини в аграрній сфері, з метою його більшої соціальної орієнтованості.  

Економічний аспект архітектоніки аграрної сфери в соціоекономічному 

розумінні – це зв’язки в межах структури, які становлять суть економічних 

відносин. Відносини між різними організаційно-правовими формами за право 

використання обмежених ресурсів у рамках чинників виробництва, що їх надає 

система інститутів і інституцій, визначають масштабність конструкту 

економічної системи і наповнюють змістом суспільні відносини. Зміст 
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суспільного відтворення в умовах тривалих трансформацій в аграрній сфері 

зумовлений цими процесами. 

Перехіду до соціоекономічної моделі розвитку аграрної сфери можливий  

на основі певного організаційно-економічного  механізму, що   має дві складові: 

- організаційну, де система базових інститутів формує організаційну 

структуру агропромислового виробництва на основі поєднання корпоративного 

сектора (сільськогосподарські підприємства і агрохолдиниги) і приватного 

сектора дрібнотоварного виробництва (фермери і ОСГ);  

 - економічну, коли на основі техніко-технологічних, фінансових, 

організаційних, соціальних зв’язків між суб’єктами  організаційної структури 

всієї аграрної сфери у процесі розподілу обмежених ресурсів вибудовуються 

сталі економічні відносини між учасниками процесу.  

В порівнянні з діючою соціоекономічна модель аграрної сфери 

забезпечує справедливіший розподіл частки суспільного доходу, що 

утворюється в аграрному секторі економіки, зокрема, на користь сільського 

населення і сільських територій, через удосконалення конструкції 

інституціональної матриці і підвищення ефективності дії інститутів і інституцій 

у цій частині інституціонального середовища. При цьому досягають не тільки 

зростання ефективності використання ресурсних чинників,  але завдяки 

очікуваній зміні структури розподілу суспільного доходу на соціальні цілі 

створюються передумови для  підвищення ефективності використання 

людського капіталу,  поліпшення його якості та відтворення. 

Прикладні аспекти цих проблем досліджено нами  на прикладі  аграрної 

сфери Львівської області, локальна архітектоніка якої в своїх основних 

характеристиках сформувалась ще в стартовому періоді організаційно-

економічних перетворень, в умовах інституційного вакууму та під впливом 

місцевих органів самоврядування. Цим можна пояснити відсутність в регіоні 

великих агропромислових корпоративних структур, та сповільнений  процес їх 

формування в порівнянні з іншими регіонами держави. В зв’язку з цим 
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локальна архітектоніка аграрної сфери відкриває певні можливості для 

удосконалення моделі свого  розвитку  на соціоекономічних засадах.  

Архітектоніка аграрної сфери Львівської області представлена 

насамперед структурою агропромислового виробництва. За даними 

департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА у 2017 році в області 

діяли:  373 агроформування різних типів, що мали в користуванні 310,2 тис. га 

посівних площ; 813 фермерських господарств з посівною площею 55,4 тис.га, 

та 282,1 тис. особистих селянських господарств, що володіли 314,1 тис. га . 

Чисельність сільського населення становила 988,7 тис. осіб, що склало 39% від 

загальної кількості населення області [12]  

Сільськогосподарські угідді в обсягах 1261,5 тис.га  складають 58 % від 

усього земельного фонду області, в т. числі ріллі є 794,1 тис.га, з яких посівна 

площа склала 679,4 тис. га, і не було задіяно у виробництво 114,5 % тис.га (17 %). 

В рамках нової соціоекономічної моделі поряд з великими 

корпоративними структурами, домінування яких в області ще не набуло 

абсолютних розмірів, необхідно створювати локалізовані організаційні 

структури, основою яких мають бути інститути самоорганізації сільського 

населення. Державну політику належить спрямовувати на розвиток людського 

капіталу, формування підприємницького ресурсу на селі й підтримку 

самоорганізованих структур, які можуть стати перспективними формами 

корпоративног типу в аграрному секторі. Їх можна розглядати як інноваційний 

продукт, одержаний у результаті взаємодії держави та аграрних підприємців, 

метою якого є мінімізація трансакційних витрат у процесі генерації виробничих 

інновацій .   

Конкуренція корпоратизованих (скооперованих) селянських господарств 

із великими корпоративними структурами можлива за умови пошуку своєї ніші 

на аграрному ринку, розбудови інфраструктури аграрного ринку, розгортання 

процесу корпоративного самонавчання сільського населення, створення мережі 

бізнес-інкубаторів, де охочі вивчать основи агропідприємництва, одержать 

навички ведення фермерського господарства й опанують корпоративну 



 

 
 

351

культуру. Сучасна інформаційна та ринкова інфраструктура в поєднанні з 

агропідприємцями на основі державної політики дасть змогу оновити сучасну 

архітектоніку аграрної сфери, активізувавши господарську ініціативу 

сільського населення, залучивши до цього процесу сільські територіальні 

громади, що повністю відповідає агросоціоекономічній парадигмі оновлення 

загальної архітектоніки аграрної сфери держави.  

Сьогодні, коли стан сільських територій характерний погіршенням 

демографічної ситуації, активними міграційними процесами, відсутністю 

сталих джерел доходів у сільській місцевості, значним рівнем зносу об’єктів 

інфраструктури, незадовільним рівнем забезпечення сільського населення 

соціально важливими послугами, погіршенням умов навколишнього 

природного середовища, економічними втратами внаслідок інтенсифікації 

природних стихійних явищ, оновлення архітектоніки аграрної сфери на основі 

соціоекономічної моделі може переорієнтувати розвиток сільського 

економічного простору на ефективніше виконання всіх функцій сільських 

територій, зокрема соціальної, економічної, демографічної, виробничої, 

історико-культурної, природоохоронної і рекреаційної, фінансової та 

управлінської.  

Такий концептуальний підхід до оновлення архітектоніки локальної 

аграрної сфери шляхом соціоекономічної  трансформації її моделі завдяки 

змінам інституціонального середовища передбачає можливість вирішення 

конкретних соціальних проблем, зокрема в їх локальних проявах.  

Загальну архітектоніку аграрної сфери Львівської області, як композицію  

виробничих потужностей її основних організаційно-правових форм, показано в 

табл. 5.6. У загальному обсязі сільськогосподарської продукції питома вага, 

наприклад, приватних підприємств, становить 27,3, фермерських господарств – 

6,0, господарств населення – 66,3 %. 

 Відповідно до закону золотого перерізу архітектоніки, де менша 

величина співвідноситься з більшою, як більше з цілим, що виражається у 

співідношенні чисел 0,62 і 0,38 , і що вважається основою структурної 
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досконалості системи, можна вважати, що локальна аграрна сфера на сьогодні 

за наявних інституціональних умов відносно стабільна, оскільки 

співвідношення між господарствами населення,  іншими організаційно-

правовими формами становить 0,663 до 337, що відповідає розрахунковим 

коефіцієнтам структурної досконалості системи [65].  

Отож, з позицій архітектоніки це певною мірою пояснює застій у 

розвитку фермерських господарств, стабільність функціонування господарств 

населення і їх нездатність трансформуватись у товарні або сімейні ферми, а 

також проблеми у створенні нових агропромислових об’єднань за обмеженості 

земельних ресурсів.  

 
                                                                                                                   Таблиця 5.6 

Обсяги сільськогосподарської продукції за основними групами виробників 
Львівської області, 2017 р. 

Організаційно-правові 
форми 

сільськогосподарських 
підприємств 

Загальний обсяг 
продукції 

У тому числі 
продукція 

рослинництва 
продукція 

тваринництва 

млн грн 
до 

підсумку, 
% 

млн грн 
до 

підсумку, 
% 

млн грн 
до 

підсумку, 
% 

Усі категорії 
господарств 9820,0 100,0 6210,5 100,0 3609,5 100,0 

сільськогосподарські 
підприємства 3816,9 38,9 2651,1 42,7 1165,8 32,3 

у тому числі державні 
сільськогосподарські 
підприємства 

34,8 0,4 26,5 04 10,3 0,3 

недержавні сільсько- 
господарські 
підприємства 

3008,2 30,6 2039,4 32,8 968,8 26,8 

з них фермерські 
господарства 682,3 6,9 361,4 5,8 320,9 8,9 

господарства 
населення 6003,1 61,1 3559,4 57,3 2443,7 67,7 

 
 Джерело: [324] 

Агрооб’єднання як форма економічної діяльності є вочевидь 

прогресивною і ефективною в якості бізнес-моделі, що надає високі 

конкурентні переваги на ринку. Проте утворення нових об’єднань в області 
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сьогодні є обмеженим в силу відсутності насамперед  вільних земельних 

ресурсів. Тому на практиці ця форма  все більше знаходить своє поширення у 

вигляді менших за розмірами агропромислових обєднань з банком землі в 20-30 

тис. га. Такі розміри суб’єктів господарювання володіють всіма позитивним 

рисами, які імменетні цій формі, і одночасно мають достатні передумови до їх 

утворення на локальному рівні, не потребуючи значних фінансових ресурсів, 

які можна залучити від місцевих підприємців (насамперед в успішних 

фермерів) та за рахунок перетоку капіталу, нагромадженого в інших галузія і 

сферах діяльності.  

Тому, на наше переконання, новітня архітектоніка аграрної сфери на 

локальному рівні за наявності підтримки місцевих органів влади поступово 

буде доповнюватись зростаючою кількістю нових суб’єктів господарювання, 

організаційно-правова форма яких буде відповідати  суті агропромислових 

об’єднань. Це може істотно посилити конкуренту боротьбу за локальні ресурси 

на регіональному рівні між діючими і новостворюваними суб’єктами 

господарювання.  Є достатньо підстав  припустити, що конкурентна перевага 

буде за тими формами, які будуть здійснювати свою діяльність на засадах 

соціоекономічної моделі і пропонуватимуть вирішення не тільки економічних, 

але насамперед соціальних проблем на селі.  

 

5.3. Розвиток фермерства як елемента локальної 

 архітектоніки аграрної сфери  

 
Соціоекономічна модель розвитку аграрної сфери держави об’єктивно 

відображає територіальні особливості і специфічні завдання розвитку 
локальних сільських територій, оскільки  загальна архітектоніка аграрної сфери 
держави є інтегральною сукупністю її локальних проявів.  

Упродовж періоду  реформування в аграрній сфері  Львівської області 
сформувалася певна структура багатоукладної сільської економіки, 
трансформувалися земельні відносини, утворилась локальна архітектоніка 
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аграрної сфери, де основними елементами її конструкту є агропромислові 
об’єднання, фермерські господарства та господарства населення. 

 Не зважаючи на значну державну підтримку великих 
сільськогосподарських формувань фермерські господарства зберігають стійкі 
позиції у виробництві основних видів сільськогосподарських культур, особливо 
нішевої продукції, забезпечуючи значний внесок у формуванні повноцінного 
ринку сільськогосподарської сировини.  

Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері Львівщини були 

зумовлені не тільки критичним станом сільського господарства і соцільними 

проблемами на селі, але в значній мірі  вимогою сільського населення регіону  в 

радикальних суспільно-політичних змінах, які у 90-х роках минулого століття 

ініціювались і активно підтримувались місцевою владою.   

Наслідком означених організаційно-економічних перетворень в аграрній 

сфері області було запровадження фермерства як окремої організаційно-правової 

форми економічної діяльності і самостійної категорії сільськогосподарських 

товаровиробників. – фермерських господарств. Львівщина була піонером у 

створенні перших фермерських господарств [196, с. 62].  

Очікувалось, що з ментальних та історичних причин більшість селян, яка 

вийшла із колективних сільськогосподарських підприємств, згодом оберуть 

фермерський тип господарювання. Однак процес організаційно-економічних 

перетворень у цьому сегменті відзначався неоднорідністю темпів 

інституціональних змін. На початковому етапі заснування фермерства їх 

кількість зростала прискореними темпами  із 36 господарств фермерського 

типу у 1990 році  р. до 1023 одиниць у 1993 році.. Проте така тенденція тривала 

недовго і починаючи з 1994 р. процес утворення нових фермерських 

господарств стабілізувався, досягнувши їх найбільшої кількості у 2007 р. 

(1277 одиниць). Динаміка цього процесу,  починаючи з 2007 року, перейшла до  

стійкого спаду, з одночасним зростанням середнього розміру 

землекористування у фермерських господарствах.(табл. 5.7).  
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Процес становлення фермерських господарств виявився складним і 

тривалим, оскільки він загалом тісно пов’язаний із перебудовою суспільних і 

економічних відносин на селі. Фермерські господарства – це, з одного боку, 

наслідок проведення земельної реформи, а з іншого – вектор, що визначає 

траєкторію руху земельної реформи як ключового елемента  трансформації і 

основи організаційно-економічних перетворень.  

Саме виділення категорії земель запасу і резервного фонду землі, 

передача значних площ земель сільськогосподарського призначення у приватну 

власність безпосередньо вплинули на збільшення кількості та розмірів 

фермерських господарства.  

Однак загалом поряд із великим бажанням сформувати новий тип 

господаря-селянина суспільство виявилося не готовим до таких радикальних 

змін, в основі яких були розбудова ринкового господарства та розширення 

економічних свобод для здійснення підприємницької діяльності. Поява 

фермерських господарств не була належним чином науково обґрунтована, не 

було належного інституційного супроводу цього процесу, а тому було не 

розроблено ефективних  відповідних механізмів і програм функціонування фер-

мерства. Особливості становлення фермерства як форми економічної 

діяльності, пропозиції і рекомендації щодо розвитку цього процесу повинні 

узгоджуватися з регіональними особливостями [236, с. 35]. Крім того, 

врахування регіональних умов має важливе значення для розробки регіональної 

політики, можливостей рівномірного забезпечення ресурсами, виробництва і 

споживання продукції, що забезпечує стійкість моделі локальної  архітектоніки 

аграрної сфери.  

Саме виділення категорії земель запасу і резервного фонду землі, 

передача значних площ земель сільськогосподарського призначення у приватну 

власність безпосередньо вплинули на збільшення кількості та розмірів 

фермерських господарства. 
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Таблиця 5.7  

Динаміка показників кількості та землекористування фермерських 

господарств Львівської області  

Рік Кількість 
господарств, од 

Площа 
сільськогосподарських 

угідь, тис. га 

Середній розмір 
господарств, га 

1995 1178 12,7 10,8 
2000 1164 52,1 44,8 
2004 1143 54,1 47,3 
2005 1194 54,1 45,3 
2006 1258 58,1 46,2 
2007 1277 67,1 52,6 
2008 1082 66,1 61,1 
2009 1033 61,5 59,5 
2012 835 51,6 61,8 
2013 786 52,1 66,3 
2014 760 50,7 66,7 
2015 727 51,4 70,7 
2016 788 55,4 70,3 
2017 813 63,1 77,6 

 Джерело:за даними головного управління статистики у Львівській області[316, 317, 318] 
 

Однак загалом поряд із великим бажанням сформувати новий тип 

господаря-селянина суспільство виявилося не готовим до таких радикальних 

змін, в основі яких були розбудова ринкового господарства та розширення 

економічних свобод для здійснення підприємницької діяльності. Поява 

фермерських господарств не була належним чином науково обґрунтована, не 

було належного інституційного супроводу цього процесу, а тому було не 

розроблено ефективних  відповідних механізмів і програм функціонування фер-

мерства. Особливості становлення фермерства як форми економічної 

діяльності, пропозиції і рекомендації щодо розвитку цього процесу повинні 

узгоджуватися з регіональними особливостями [236, с. 35]. Крім того, 

врахування регіональних умов має важливе значення для розробки регіональної 

політики, можливостей рівномірного забезпечення ресурсами, виробництва і 
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споживання продукції, що забезпечує стійкість моделі локальної  архітектоніки 

аграрної сфери. 

Аналізуючи процес утворення фермерства з позицій історичного методу, 

необхідно відмітити його змістовну, діалектичну суперечливість. З одного боку, 

серед сільського населення регіону була достатня кількість прихильників цієї 

форми господарювання, в тому числі  фахівців сільськогосподарського 

виробництва, котрі змогли б забезпечити ефективне господарювання на засадах 

приватної власності, а, з іншого – не бракувало противників, особливо серед 

колгоспно-партійної номенклатури. Досить часто виникали бюрократичні 

перепони у процедурі отримання землі, зумовлені неузгодженостями механізму 

стосовно відведення ділянок у приватну власність чи довічне володіння.  

Початкові  проблеми зародження і функціонування фермерства як форми 

господарювання носили переважно інституціональний характер, створивши  

передумови для  формування негативного іміджу фермера-приватника серед 

сільського населення. і територіальних громад.  

Такий  дуалізм у сприйнятті цієї форми був обумовлений, на нашу думку, 

частково патерналізмом сільського населення, як рецидивом колгоспної 

системи, а з іншого боку - способом запровадження цієї форми як прямої її 

імплементації у тіло господарського механізму, в той час як інші способи 

господарювання запроваджувались через трансформацію попередніх форм. З 

позицій архітектоніки можна стверджувати, що значна частина конструкту 

аграрної сфери на тому етапі перебувала в стані  інституціональної інерції, 

оскільки, як цілісна економічна система продовжувала  функціонувати у 

вигляді сукупностей  попередніх форм, які внаслідок  організаційно-

економічних перетворень трансформувались в нові. 

Фермерства як форми у попередньому конструкті архітектоніки аграрної 

сфери не було, а його поява вимагала перебалансування економічних відносин 

у системі, включаючи, наприклад, доступ до ресурсів, ринків товарів і послуг, 

джерел фінансування, а також належної соціалізації самої його форми. 

Недостатньо було задекларувати нову форму господарювання та її мінімальну 
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інтитуціональну підтримку без належного постійного супроводу процесу її 

становлення і розвитку, чого не було зроблено на регіональному рівні. 

Тому, починаючи з 2008 р.  можна спостерігати певний спад як у 

кількості фермерських господарств, так і в розмірі їх землекористування, що є 

наслідком дії і внутрішніх, і зовнішніх чинників. Лише в 2016-2017 роках 

зростання їх кількості відновилось. Характерним є те, що протягом усього 

досліджуваного періоду має місце стійка тенденція до збільшення середнього 

розміру фермерських господарств. За останню п’ятирічку цей показник зріс на 

17 % або майже на 11 га. Така ситуація свідчить не тільки про поступове 

укрупнення фермерських господарств і їх сталу роль як самостійного елемента 

локальної архітектоніки аграрної сфери області. В цьому ми вбачаємо 

реалізацію потенційних можливостей фермерства як організаційної форми, 

виробнича функція якої вимагає умов для прояву своєї ефективності через 

ефект масштабу, що є властивим для всіх організаційних форм і найбільш чітко 

зреалізовано на прикладі  агропромислових обєднань. 

Причин гальмування темпів розвитку фермерських господарств є 

декілька, проте більшість з них породжена недосконалістю інституційного 

забезпечення самого процесу їх вмонтовування в суспільно-економічну систему 

та наступного функціонування. Наприклад, на дрібнотоварне 

сільськогосподарське виробництво у вигляді особистих господарств населення 

немає будь-яких обмежень, що не вимагає від  селян офіційно реєструвати 

господарства як товарні. Подекуди площі землекористування особистих 

господарств населення перевищують розміри фермерських господарств, утім 

відсутність офіційного статусу виробника сільськогосподарської продукції 

унеможливлює доступ селян до кредитів, цільових програм розвитку, 

державної допомоги у вигляді відшкодування відсоткової ставки за кредитами 

тощо.  Однак саме дрібнотоварні господарства є потенціалом для розвитку 

фермерства, якщо його розглядати як перспективну масову форму 

господарювання та зростаючий елемент нової архітектоніки аграрної сфери. 
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Вже сьогодні процес розгортання цього  потенціалу поступово реалізується 

через нарощування підприємливими селянами основного ресурсу – землі. 

Землекористування фермерів відчутно розширюється за рахунок 

орендованих земель. Із позиції фермерського землекористування та 

організаційної побудови сільськогосподарського виробництва Львівська 

область має певні труднощі та особливості, зумовлені специфікою рельєфу. 

Окрім рівнинного, для Львівщини характерний також високогірний рельєф. По 

всій території області ґрунти відрізняються рівнем кислотності та 

забезпеченості основними елементами живлення, рівнем щебенистості і 

кам’янистості. Складність рельєфу та вертикальна зональність клімату, 

роздрібненість та розосередженість орних ділянок не завжди є запорукою 

ефективного і раціонального використання земельних угідь фермерськими 

господарствами. Значною мірою на окремих ділянках інтенсивне землеробство 

обмежене. Саме незначні розміри земельних наділів, розпорошеність земельних 

ділянок є основною перешкодою ефективного господарювання фермерських 

господарств, що не дає змоги використовувати їх потенційні можливості. Так, 

обмеженість площ землекористування, а, відповідно, обмеженість обсягу 

механізованих робіт, не забезпечують фермерам достатньої зайнятості 

технічних засобів протягом року.  

Фермерське господарство – це особлива організаційна форма економічної 
діяльності, що в порівнянні з іншими формами має значний елемент соціалізації 
як сімейний тип підприємництва на селі. Поряд з цим прагнення до збільшення 
масштабів господарювання вимагають залучення найманої праці або сезонних 
працівників. Тому фермерські господарства є тією локалізованою формою 
економічної діяльності, яка найбільше зорієнтована на  вирішення соціальних 
проблем у селі, тоді коли інші форми господарювання (агрообєднаня, інші 
сільгосппідприємства) навпаки, обмежують використання робочої сили за 
рахунок застосування техніки і технологій, які вивільняють людську працю. 
Динаміка цього процесу і рівень  залучення робочої сили у фермерських 
господарствах  залежать від  різних чинників: збільшення кількості 
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фермерських господарств,  рівня їх тенхнічної оснащенності і застосовуваних 
ними технологічних процесів, тощо.  Починаючи з 2010 року кількість 
знайманих працівників у фемерських господарств стабілізувалась і складає 
2300-2400 осіб . 

У загальній кількості зайнятих у сільському господарстві області 
працівників частка працівників фермерських господарств становить третину, 
що свідчить про стабілізацію процесу формування нового сегмента загального 
конструкту архітектоніки аграрної сфери і стійкість їх як форми економічної 
діляьності, що формує цей сегмент.  

З точки зору оцінки динаміки цього процесу можна також зробити 
припущення, що процес організаційно-економічних перетворень у аграрній 
сфері в сегменті діяльності фермерських господарств наблизився  до свого  
раціорнального значення і без значної зміни інституціональних чинників не 
вбачається підстав  для значного зростання.. 

Фермерство як вид економічної діяльності є важливим напрямом 

впровадження переваг ринкового господарювання та розвитку принципово 

нового способу управління й  мотивації праці. Здавалось би, що невеликі 

розміри фермерських господарств мали б забезпечувати меншу частку 

найманих працівників. Натомість більші масштаби сільськогосподарських 

підприємств – забезпечувати роботою більшу кількість селян. Однак бачимо, 

що спостерігається обернена тенденція щодо досліджуваних показників – 

частка фермерських господарств у загальній кількості сільськогосподарських 

підприємств Львівської області зменшується, а питома вага найманих 

фермерськими господарствами працівників збільшується.  

Отож, по-перше, більші масштаби сільськогосподарських підприємств 

для забезпечення виробничого процесу і належного рівня продуктивності праці 

вимагають оптимальної кількості трудових ресурсів і відповідного набору 

спеціалізованих технічних засобів; менші за розмірами фермерські 

господарства не завжди спроможні застосовувати спеціалізовану техніку (через 

брак коштів на її придбання, або невідповідність обсягів здійснюваних операцій 

технічним характеристикам механізму), тож окремі технологічні процеси 
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виконують вручну. По-друге, за нижчої продуктивності праці у фермерських 

господарствах порівняно з іншими сільськогосподарськими підприємствами 

фермери все-таки забезпечують, принаймні на рівні мінімальної оплати праці, 

заробіток практично такій самій частці селян, що й сільськогосподарські 

підприємства. Тобто в цьому контексті можна говорити про більшу соціальну 

спрямованість фермерського підприємництва в порівнянні з іншими 

організаційними формами.  

. Згідно з дослідженнями вчених Львівського національного аграрного 

університету, протягом останніх 20-ти років суттєво зросла частка селян, котрі 

вважають прийнятним статус найманого працівника у фермера (71 ). Це вказує 

на те, що сільські жителі вже сприймають фермерські господарства як звичну 

складову підприємницької діяльності в селі, визнаючи їх соціальну корисність  

як форми економічної діяльності нарівні з іншими. За даними соціологічного 

опитування, котре проводили в одному із сільських населених пунктів 

Львівщини, що перебуває під постійним моніторингом вчених, на початковому 

етапі запровадження фермерства таких налічували лише 17 %  (1996 р.), а 

сьогодні цей показник зріс до – 31% [71, с. 68-71].  

Водночас третина опитаних заявила про можливість працювати у 

фермера, лише якщо не знайде іншої роботи, і досить велика частка 

респондентів – 17% – вважає, що ніколи не працюватиме у фермера через важкі 

умови та переважання ручної праці, сезонність та низький рівень винагороди, 

через що  селяни зайнятість у фермерів сприймають як малопривабливу.   

З точки зору економічної теорії фермерство як організаційна форма 

економічної діяльності володіє відповідною функціональністю, що реалізується 

через  його виробничу функцію. Ефективність реалізації виробничої функції 

при цьому обумовлена наявністю ресурсів, що є в розпорядженні цієї форми. В 

звязку з цим запорукою ефективного сільськогосподарського виробництва 

фермерського господарства є сформована тут система сільськогосподарської 

техніки відповідно до спеціалізації та можливість утримання цих технічних 

засобів у працездатному стані. Протягом всього періоду становлення 
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фермерських господарств в області їх технічна оснащеність загалом не 

відзначалися високим рівнем. Їх стан здебільшого погіршувався через загальну 

довготривалу кризову ситуацію, яка охопила сільськогосподарське 

виробництво, неможливість отримання фермерами довгострокових кредитів, 

відсутність механізмів і способів реальної та дієвої підтримки фермерських 

господарств з боку держави. Це у свою чергу впливало на недотримання 

оптимальних строків виконання технологічних операцій у рослинництві та 

тваринництві, загальне зменшення кількості фермерських господарств, 

фрагментарне зниження ефективності діяльності та погіршення фінансового 

стану і платоспроможності фермерів.  

Через брак коштів фермери часто купують техніку на вторинному ринку, 

хоча експлуатація тракторів, комбайнів та інших видів техніки, яка 

відпрацювала термін корисного використання, потребує збільшених витрат на 

проведення ремонтних робіт для підтримання техніки у працездатному стані. 

Серед фермерів поширена думка, що нова вітчизняна техніка за своїми 

експлуатаційними характеристиками поступається вживаним 

сільськогосподарським машинам та тракторам закордонного виробництва.  

Як видно з даних  таблиці  5.8., фермери та господарства населення 

поступовго нарощують кількість технічних засобів, тоді як 

сільськогосподарські підприємства за рахунок придбання більш потужної і 

продуктивнішої техніки скорочують її кількість.  

Така тенденція має місце протягом останнього  десятиріччя, зокрема, 

кількість тракторів зменшилася, на 8,1%, зернозбиральних комбайнів – на 4,4%. 

Хоча в останні пять років кількість тракторів дещо зросла (на 1,9%), 

зернозбиральних комбайнів (на 0,3%), однак це відбулось  за рахунок 

господарств населення, які придбавали в багатьох випадках вживану техніку. 

Дуже часто вживану техніку, придбану фермерами, не реєструють офіційно, 

тобто вона перебуває поза статистичним обліком, що негативно впливає на 

достовірність інформації про діяльність фермерських господарств і, як 
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наслідок, на прийняття органами державної влади необґрунтованих рішень 

щодо спрямування підтримки для окремих фермерів 

 

Таблиця 5.8  

Динаміка кількості тракторів і зернозбиральних комбайнів у різних 

організаційно-правових формах господарювання Львівської області  

(на початок року), од. 

Рік Усього Сільськогосподарські 
підприємства 

Фермерські 
господарства 

 

Господарства 
населення 

Трактори 
2013 15229 2423 904 11902 
2014 15367 2349 941 12077 
2015 15467 2405 965 12097 
2016 15394 2325 948 12121 
2017 15406 2346 914 12146 

Зернозбиральні комбайни 
2013 2461 654 260 1547 
2014 2412 576 256 1580 
2015 2468 588 249 1631 
2016 2486 582 252 1653 
2017 2427 535 216 1676 

Джерело: розраховано [316,317,318,319] 
 
Зменшення загальної кількості техніки зумовлене поповненням 

машинотракторного парку фермерів високопродуктивною потужною технікою. 

А істотне зростання кількості технічних засобів у господарствах населення 

засвідчує, що окремі з них фактично є підприємницькими структурами, мають 

достатньо (понад 10 га) землі і самі надають механізовані послуги. 

Сформувався прошарок селян, які фактично працюють на засадах фермерства, 

однак не є юридичними особами. 

Слід вказати, що  техніка фермерських господарств, здебільшого набута 

ними як майнові паї при реформуванні колективних господарств,  переважно 

морально застаріла, фізично зношена, а її оновлення здійснюється дуже 

повільно. Вартість ремонту вживаної  імпортної техніки у центрах сервісного 
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обслуговування досить висока, що вимагає додаткових витрат і не завжди 

компенсується її високою продуктивністю. Диспаритет цін на 

сільськогосподарську продукцію призвів до значного спаду купівельної 

спроможності великої кількості фермерських господарств Львівщини. 

Враховуючи незадовільний фінансовий стан окремих фермерських господарств, 

недостатню фінансову підтримку  з державного і місцевого бюджетів, граничні 

можливості інвестицій на придбання техніки фермерами, її істотне оновлення в 

найближчому періоді є проблематичним.  

У сьогоднішніх умовах оновити техніку фермер може, як правило, лише 

за власні кошти. Через бюрократичні перепони такі шляхи оновлення як 

фінансовий лізинг, компенсація частини вартості вітчизняної техніки, пільгові 

кредити тощо не завжди доступні дрібним фермерським господарствам.  Тому 

обгрунтованим є висновок про те, що ефективність фермерства як форми 

економічної діяльності, а отже, і реалізація властивої для цієї форми 

функціональності, в значній мірі залежить від способів і механізмів підтримки 

цієї форми з боку держави. На локальному рівні ця підтримка може бути 

доповнена за рахунок місцевих програмам розвитку села і сільських територій 

та заходів, що відображають  їх соціальну спрямованість. 

Така локальна підтримка фермерства є вкрай важливою, оскільки  

недостатня забезпеченість фермерських господарств технікою заважає 

виконанню необхідних технологічних операцій у встановлені строки і може 

призвести до значних втрат сільськогосподарської продукції, зниження  

загальної ефективності виробництва (табл. 5.9). 

Аналізуючи показники раціонального використання  техніки,  необхідно 

вказати,  що в порівнянні з середніми розмірами фермерських господарств, 

техніка часто не має повного завантаження протягом року використовується 

для надання послуг оренди. Це дозволяє вирішити проблему її більшого 

завантаження, однак через велику парцеляцію ділянок не завжди економічно 

вигідно. Інколи віддаленість чи невеликі розміри засіяних ділянок є проблемою 

для фермера під час збирання врожаю – або фінансовою, через здорожчання 
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послуг, або технологічною – через важкість виконання високопродуктивними 

машинами технологічних операцій на малих площах.   

Таблиця 5.9 

Навантаження на техніку фермерських господарств Львівської області, га 

Рік 

Площа 
сільськогосподарських 
угідь у розрахунку на 

один трактор 

Площа посіву зернових і 
зернобобових у розрахунку 
на один зернозбиральний 

комбайн 

Середній 
розмір 

господарств, 
га 

2013 57,6 118,1 66,3 

2014 53,9 115,2 66,7 

2015 53,3 119,5 70,7 

2016 62,2 120,7 70,3 

2017 69,0 119,1 77,6 

Джерело: розраховано  [316; 317, 318, 319] 
 

Оптимальне навантаження на один трактор менше, ніж середній розмір 

фермерських господарств, однак слід враховувати, що більші за розмірами 

господарства можуть мати у володінні два-три трактори, тоді як частина дрібних 

господарств не має трактора і користується послугами інших фермерів. У дрібних 

фермерських господарствам поширеною є практика використання міні-тракторів 

або мотоблоків, проте усіх технологічних операцій за їх допомогою здійснити 

проблематично.  

Незважаючи на наявні техніко-технологічні проблеми, фермерські 

господарства лише за окремими показниками мають  нижчу продуктивність і 

ефективність  порівняно із сільськогосподарськими підприємствами, що вказує на 

потенційно рівні можливості цієї організаційної форми для конкуренції  на ринках 

сільськогосподарської продукції . 

Окремі кращі показники продуктивності фермерських господарств порівняно 

із сільськогосподарськими підприємствами можна пояснити як високою 

мотивацією фермерів, в основу якої покладено приватну власність на землю, так і 

законами конкуренції у ринковому середовищі. Якщо ситуацію розглядати 
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диференційовано, то в дрібних господарствах поширене  явище використання 

ручної праці, результати якої значною мірою покращують узагальнені показники 

продуктивності фермерства.   

У сільськогосподарських підприємствах, наприклад, урожайність основних 

культур вища, окільки, на наш погляд, у рослинництві проявляється в більшій мірі 

ефект масштабу, коли більший обсяг використання основного чинника (у нашому 

випадку площа посіву) здатен забезпечує вищий рівень ефективності.  

Варто зазначити, що часто структура посівних площ у фермерських 

господарствах далека від оптимальної. Лише великі господарства, створені на базі 

реформованих колективних сільськогосподарських підприємств, дотримуються 

сівозмін, в той час  як фермери, що мають невеликі земельні ділянки, вирощують 

переважно лише окремі високорентабельні сільськогосподарські культури.  

Часто причиною низьких показників урожайності, що їх показують у 

звітності, є значний рівень тінізації економічних відносин на багатьох етапах 

виробничо-збутового ланцюга, хоча це обумовлено не стільки організаційною 

формою господарювання, а в більшій мірі якістю навколишнього середовища, що  

сформувалось у галузі і створило умови для тіньової економіки. 

У малих фермерських господарствах нижча врожайність зумовлена 

недостатнім внесенням органічних і мінеральних добрив через обмеженість 

фінансових ресурсів, порушенням технології виробництва через низьку технічну 

забезпеченість і інші причини, які  також не привязані до даної форми 

господарювання і залежать від якості зовнішнього середовища.  

Продуктивність м’ясного скотарства у фермерських господарствах, навпаки, 

вища  через можливість створити сприятливіші умови для утримання меншої 

кількості поголів’я і кращий його догляд, що впливає на високий показник 

виробництва валової продукції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. 

За досліджуваним показником фермерські господарства мають перевагу у 

тваринництві, тоді як у сільськогосподарських підприємствах цей показник є 

кращим  у рослинництві.   
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Провідною галуззю сільськогосподарського виробництва для фермерських 
господарств Львівської області є рослинництво, де оборотність коштів є порівняно 
короткою. Тваринництво являється більш трудомісткою діяльністю, що потребує 
не лише значних затрат коштів і праці, а й спеціалізованих приміщень, 
кормосховищ, іншої техніки протягом усього календарного року, що в поєднанні з 
тривалим оборотом залучених коштів робить його малопоширеним серед фермерів 
області. Тому переважаючою  спеціалізацією фермерських господарств є 
рослинництво, і лише окремі господарства утримують тварин. В звязку з цим  
валове виробництво тваринницької продукції у фермерів поступається показнику 
сільськогосподарських підприємств більше ніж утричі. Однак ключові мотиваційні 
чинники – традиційна необхідність утримувати тварин як запоруку стабільності,  
сільського домогосподарства, котре засноване на приватній власності – 
забезпечують вищі показники ефективності тваринництва у фермерських 
господарствах. 

Водночас доцільно зазначити, що звітні показники, якими оперує офіційна 

статистика, не завжди відображають реальний стан справ, що вимагає до них 

виваженого ставлення, оскільки може привести до  необ’єктивної оцінки місця і 

ролі фермерства в архітектоніці аграрної сфери.   

Як було показано в даному дослідженні, сьогодні у сільськогосподарському 

виробництві спостерігається домінування  великих інтегрованих форм економічної 

діяльності і створених на їх основі організаційних структур. Їх діяльність 

забезпечує стрімке зростання виробництва та експорту сільськогосподарської 

продукції, проте їх участь у сприянні розвитку сільської економіки та вирішенні 

соціальних проблем на сільських територіях, де вони орендують земельні ділянки, є 

мінімальними та недостатніми .  

Діяльність фермерських господарств через менші масштаби менш 

ризикована і прогнозованіша, а ефект масштабу в порівнянні з великими 

сільгосппідприємствами тут проявляється в меншій мірі. Натомість фермерство є 

більш динамічною формою господарювання, що швидше пристосовується до 

викликів ринкового середовища та піддається диверсифікації своєї діяльності. Тут 

вищий ступінь адаптивності порівняно із формами  корпоративного сектора та 
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індивідуального господарювання. Фермерські господарства здатні швидше 

адаптуватися до змін на ринку, приймати рішення щодо оновлення асортименту 

продукції тощо. Хоча ефективність їх діяльності за показником рівня 

рентабельності дещо нижча порівняно із сільськогосподарськими підприємствами, 

проте стабільна. 

 Передумовами поступового підвищення ефективності діяльності 

фермерських господарств є збільшення їх середніх розмірів, розширення сфер 

сільськогосподарської діяльності, що, в свою чергу, створює можливості для 

зростання ефекту масштабу в частині збільшення економії витрат по взаємодії з 

зовнішнім середовищемі, де діють трансакційні витрати.  

Тому для фермерських господарств, як форми організації 

сільськогосподарського виробництва, динамічність, перспективність і 

результативність їх функціонування та розвитку значною мірою залежать від їх 

розмірів. В зв’язку з цим обгрунтування  раціонального (оптимального) розміру 

фермерського господарства є важливим, оскільки є системоутворювальним 

чинником ефективності реалізаціїї його виробничої функції.  

На сьогоднішньому етапі розвитку аграрної сфери фермерські господарства в 

області вже сприймаються як рівноправна форма економічної діляьності, хоча в 

якості самостійної організаційно-правової форми вони ще потребують зміцнення і 

значної інституціональної підтримки. В своєму соціальному значенні фермерство 

як форма господарювання також вже набуло серед сільського населення статусу 

соціально значимого виду  підприємницької діяльності в селі. Проте перспективи 

зростання і поширення фермерства залежать не лише від бажання селян займатися 

таким видом діяльності, але і від того, як  державна аграрна політика сприяє 

створенню  умов та пропонує дієві інструменти і механізми для розвитку цієї 

організаційної форми.  

Проаналізувавши умови функціонування фермерства та окремі результати 

його діяльності, можна виділити та конкретизувати окремі проблеми та перешкоди 

у функціонуванні фермерських господарств, вирішення яких може зміцнити їх 

місце в локальній моделі архітектоніки аграрної сфери.   
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1. Оскільки Львівщина належить до областей із найбільшою густотою 

сільського населення, відповідно, й розміри землекористування фермерських 

господарств об’єктивно тут не можна співставляти як оціночний критерій до 

середніх розмірів фермерських господарств центральних чи південних областей 

України. В зв’язку з цим можливості до укрупнення розмірів та розширення сфери 

діяльності фермерських господарств як важливого чинника підвищення їх 

ефективності в умовах Львівської області зреалізувати досить важко.  

2. Недостатнім є рівень техніко-технологічної забезпеченості переважної 

більшості фермерських господарств, обмеженість технологічних ресурсів стосовно 

не лише наявності тракторів та комбайнів, а й сортувальних та пакувальних ліній, 

пристроїв охолодження, з допомогою яких продукція господарств абсорбує додану 

вартість та розширює ринкові ніші. 

3.  Наявність бюрократичних перепон ускладнює процес входження цієї 

форми в ринок, а висока вартість та організаційна невпорядкованість  під час 

процедури ліцензування діяльності та сертифікації продукції, що виробляється 

фермерами, суттєво ускладнює їх ділову активність. Значними є перепони з боку 

фітосанітарних служб, що, як правило, стосуються тваринництва. 

4. Відсутність можливостей довгострокового пільгового кредитування 

фермерів; необхідність застави та високі відсоткові ставки за кредитами, 

суб’єктивізм місцевих органів влади у виборі претендентів на пільгове 

кредитування, недосконалість системи оподаткування як  узагальнюючий прояв 

недостатньої інституціоналізації фермерства як форми економічної діляьності.  

5.  Нерозвиненість локальної інфраструктури, що породжує проблеми в 

логістиці товарних потоків, примітивна маркетингова практика, високі транспортні 

витрати, що не окуповуються через, як правило, дрібні партії продукції, яку 

реалізують, відсутність відповідних приміщень для схову та зберігання продукції, 

що змушує продавати врожай з поля за нижчими цінами, недоступність зовнішніх 

ринків збуту.  

6. Обмежені можливості (в тому числі фінансові і бюрокритичні) в сфері 

доступу до земельних ресурсів та можливості їх додаткового залучення як 
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основного чинника сільськогосподарського виробництва. Фермерські господарства 

неконкурентноспроможні в порівнянні з агропромисловими об’єднаннями в цій 

сфері. 

Ці та інші проблеми хоча й мають локальний прояв, проте вони є 

співзвучними для розвитку фермерства в цілому у державі, впливаючи на напрямки 

і темпи організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері. Адже, як показала 

практика, навіть такі інноваційні локальні рішення, як створення регіонального 

гуртового ринку “Шувар”, не надали істотного додаткового стимулу для 

прискореного розвитку фермерства в області, оскільки основні проблеми його 

розвитку мають загальнодержавний характер і потребують істотних змін для 

поглибленої інституціоналізації цієї організаційної форми на державному рівні. 

Як показав досвід попередніх років, розвиток фермерства не 

продемонстрував своїх потенційно можливих  результатів і виявився менш 

конкурентноздатним в порівняні з іншими формами, Однак сьогодні є сприятливий 

момент щодо переорієнтації в спеціалізації фермерства на виробництво нішевого 

продукту, де переваги цієї форми господарювання можуть проявитись в більшій 

мірі. У цьому напрямі важливою є підтримка державних інституцій, в тому числі і 

регіонального рівня. Тому ми підтримуємо позицію професора Г. В. Черевка, який 

вважає  окремою проблемою, що стримує розвиток фермерства, відсутність 

стимулів до виробництва органічної та екологічно безпечної продукції [355, с. 79].. 

Ця проблема, на нашу думку, є наслідком попередньо означених перешкод, а її 

вирішення може стати важливою передумовою для розвитку фермерства Львівської 

області на перспективу.  

Як приклад, можна навести заходи з розвитку рибного фермерства, яке у 2017 

році Держрибагентство України означило пріоритетним напрямком [38]. Частка 

фермерських господарств у світовому вилові риби становить 52 %, а в Україні – 

лише 25 %. При цьому Україна має найбільшу площу внутрішніх водойм у Європі. 

Поступово фермерам стають доступні ресурси у рамках фінансової угоди між 

Україною та Європейським Інвестиційним Банком. Угода передбачає виділення 

Європейським Інвестиційним Банком 400 млн євро кредиту на розвиток 
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вітчизняного  агропромислового комплексу, частка з яких буде спрямована у рибну 

галузь, тобто безпосередньо фермерам, а інша – на державні інфраструктурні 

проекти.   

Для Львівщини, де територіальна наближеність до зарубіжних ринків з їх 

широким асортиметом продуктів і потребами в сировині, відсутність комерційного 

інтересу до нішевої продукції з боку великих агробізнесових структур, наявність 

вільних трудових ресурсів серед сільського населення, що можуть бути залучені до 

їх виробництва, формує добрі передумови для розгортання виробництва нішевої 

продукції, як перспективного напрямку розвитку фермерства в регіоні. Вже 

сьогодні площа угідь, на яких фермери області, вирощують органічну продукцію, 

постійно зростає. Серед поширених культур у фермерів області – лохина, кісточкові 

та плодові дерева, малина, смородина. При цьому фермерство як форма 

господарювання може краще проявити свої переваги – маневреність, адаптивність, 

мобільність, повніше реалізуючи своє соціальне призначення.  

Фермерські господарства постійно перебувають в умовах жорсткої 

конкуренції не тільки між собою, але в більшій мірі на зовнішніх ринках,  шукають 

ніші, де конкуренція нижча – і, відповідно, вищий прибуток. Серед них – чимало 

тих, хто вирощує екзотику або добре забуті старі культури, які раніше не вважали 

комерційно привабливими. Це горіхи, ячмінь пивоварний, гірчиця, льон, сорго, 

сочевиця, салати й зелень, лікарські й пряно-ароматичні рослини (прянощі). 

Набуває поширення вирощування таких культур як  амарант, нут, спельта, кунжут, 

спаржа, кіноа, шавлія, шафран, аронія, традиційний гарбуз.  

Промислове виробництво й переробку культур фермери все більше нині 

успішно освоюють у промислових масштабах, окільки з точки зору  агробізнесу 

просо, горох, овес, гречка також належать до нішевих культур. Серед незвичних 

виробництв, які є достатньо прибутковими – розведення раків, черв’яків 

(вермикультура), грибів, бджіл та інші. Підсумовуючи, можна стверджувати, що 

для умов Львівщини, де фермерство в загальній конструкції архітектоніки аграрної 

сфери може займати більш вагоме місце і відігравати істотнішу соціальну роль, цей 

напрям розвитку можна вважати одним з пріоритетних. Тому закономірним є 
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питання – яким способом і за допомогою яких механізмів можна активізувати в 

умовах області розвиток фермерства та сприяти його утвердженню як ефективної і 

соціально зорієнтованої організаційної форми економічної діяльності.  

На наш погляд, при вирішенні цього завдання слід виходити із економічної 

природи фермерства, де підприємництво є його основним змістом і базовою 

сутнісною характеристикою. Фермер як особистіть – це перш за все підприємець, 

що на власний розсуд і особистий ризик здійснює свою діяльність з метою 

отримання економічних вигод для себе і в інтересах членів своєї сім’ї. Фермерство 

як прояв підприємництва в селі є чіткою ознакою переведення економіки на засади 

ринку та значущою складовою аграрної реформи. Фермерські господарства – це 

якісно інший спосіб економічного життя на селі, котрий базується на приватній 

власності на землю, економічній свободі та ініціативі.  

Матеріальною основою і основним засобом виробництва для фермерського 

господарства як організаційно-правової форми є земля, яка в поєднанні з іншими 

чинниками виробництва слугує гарантією сталості цієї форми, а при належному 

прояві власного підприємницького хисту є запорукою досягення очікуваного 

економічного результату. Дослідження показують, що у Львівській області період 

зменшення кількості фермерських господарств припинився і спостерігається їх 

зростання. Зростає і середній розмір їх землекористування, що означає зміцнення 

матеріальної основи сільськогосподарського виробництва у рамках цієї форми 

господарювання.  

Будь-яка організаційна форма розпочинає функціонувати через поєднання 

основних чинників виробництва – землі, праці, капіталу. Тому фермер як 

підприємець, може розпочинати свою діяльність, лише володіючи певним обсягом 

капіталу. Як правило, таким мінімально необхідним капіталом є земельна ділянка – 

переважно у вигляді земельних наділів особистого селянського гсоподарства та 

земельного паю (власного або членів сім’ї), що дозволяє організовувати 

виробництво сільськогосподарської продукції. Тому особисті селянські 

господарства цілком об’єктивно можна вважати власниками реального капіталу, в 

яких за наявності підприємливих особистостей може започатковуватись 



 

 
 

373

фермерство. Чим більші за розмірами земельні ресурси є доступними в якості 

стартового капіталу, тим більш сприятливими є можливості для утворення на їх 

основі фермерського господарства.  

Як показав аналіз в попередньому розділі, останніми роками в 

індивідуальному секторі сільськогосподарського виробництва спостерігається 

значне розшарування за обсягами землекористування. Помітно збільшується  

частка особистих селянських господарств розміром понад 10 га – тепер вони вже 

обробляють близько третини земель, що є в користуванні господарств населення. 

Більшість особистих селянських господарств розміром до 1,0 га мають у 

користуванні близько чверті угідь, що теж є потенційною ознакою товарності їх 

діяльності. Серед фермерів також збільшується кількість великих господарств .  

Можна стверджувати, що  фермери і особисті селянські господарства, які 

будують свою діяльність на засадах підприємництва, однаково  прагнуть збільшити 

масштаби цієї діяльності, щоб забезпечити ефективніше використання свого 

економічного потенціалу. Як результат, в середовищі особистих селянських 

господарств формується певна сукупність суб’єктів господарювання із відносно 

достатнім землезабезпеченням та підприємницьком хистом, які за певних 

сприятливих умов можуть трансформуватись у фермерську форму 

господарювання.  

Ключовою передумовою для такої трансформації є наявність відповідної 

якості інституціонального середовища, сприятливого для таких організаційно-

економічних перетворень. Як показали дослідження, проведені вітчизняними 

вченими [71], такі процеси є достатньо повільними, і селяни не проявляють 

відчутного інтересу до зміни форми господарювання. Основною перешкодою є те, 

що набуття ними статусу юридичної особи, якими є фермерські господарства, 

обумовлене не тільки певними бюрократичними процедурами, але може суттєво 

збільшити їх податкове навантаження, особливо якщо господарства вироблятимуть 

тваринницьку продукцію. 

З точки зору економічної теорії йдеться про перехід особистих селянських 

господарств в інше зовнішнє середовище, де затрати на функціонування у новій 
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організаційній формі зростають за рахунок трансакційних витрат, на що вказував Р. 

Коуз [182]. 

 Для усунення цієї перешкоди необхідно, на нашу думку, на законодавчому 

рівні запровадити диференціацію господарств фермерського типу – сімейні 

фермерські господарства без набуття ними статусу юридичної особи, або 

віднесення таких до категорії підприємців – фізичних осіб із фіксованою ставкою 

єдиного податку, та фермерські господарства – юридичні особи, платники єдиного 

податку четвертої групи.  

Одночасно з цим необхідним є забезпечення умов і мотивів добровільного 

набуття особистими селянськими господарствами статусу фермерських 

господарств. Інституціалізація процесу організаційно-економічного перетворення 

особистих селянських господарств у фермерські повинна передбачати спрощений 

порядок реєстрації, обліку і звітності цих суб’єктів, прозорі умови їх 

оподаткування, конкретну програму підтримки сімейного фермерства, нормативно-

правове поле щодо системи соціального забезпечення осіб, зайнятих у сімейних 

фермерських господарствах, тощо.  

Концепція поступового перетворення частини особистих селянських 

господарств ( яких у області налічується понад 282 тис.) у сімейні  фермерські чи 

фермерські господарства є стратегічним напрямком організаційно-економічних 

перетворень в аграрній сфері, що може залучити значну кількість економічних 

одиниць в систему активних економічних відносин та істотно змінити не тільки 

локальну, але й загальну архітектоніку аграрної сфери. 

Підставою для такого підходу є наявне у світовій господарській практиці 

ставлення до сімейного фермерства, як до специфічної форми господарської 

діяльності, що надзвичайно чутлива до зовнішнього регулювального впливу. 

Сімейне фермерство загалом сприймають (і це потрібно законодавчо закріпити у 

нормативних актах, присвячених удосконаленню сучасної державної аграрної 

політики та узаконенню чинного аграрного устрою України) як гарант 

продовольчого самозабезпечення країни, інструмент політики зайнятості сільського 

населення та економічну основу розвитку сільської місцевості. Тому регламентацію 
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його діяльності треба здійснювати в особливому режимі без прив’язки до будь-яких 

видів підприємництва. 

В рамках цієї концепції організаційно-економічних перетворень на підставі 

окремих результатів соціологічних досліджень нами  спрогнозовано масштаби 

зростання фермерства у Львівській області як стратегічно важливої форми 

господарювання. Зокрема, соціологічні дослідження вчених Львівського 

національного аграрного університету засвідчують, що 54 % респондентів, 

сільських жителів Львівщини не бажають щось змінювати у роді своєї діяльності – 

вони й надалі погоджуються вести домашнє господарство і працювати за наймом. 

11 % опитаних констатують, що паралельно із роботою за наймом непогано було б 

мати невеликий власний бізнес. І лише 18 % прагнуть лише вести власну справу 

[71, с. 47-49].  Саме цю кількість особистих селянських господарств, на наш погляд, 

можна вважати реальним потенціалом для започаткування фермерства. 

Перспективним резервом фермерства є також сільська молодь, яка виявляє значно 

більшу зацікавленість у підприємництві. Як показали дослідження, близько 50 % 

опитаних осіб віком до 30 років прагнуть мати власний бізнес. як  важливий стимул 

для  особистої реалізації та покращення свого матеріального становища.  

Проте не всі вони мають хист до підприємництва, без чого не може бути 

фермерства. Можна припустити, що деяка частка з тих, хто бажає вести 

підприємницьку діяльність, на початковому етапі може не впоратись із вимогами 

ринку, переоцінивши власні сили та ініціативу. Інша категорія потенційних 

підприємців, які не мають у приватній власності достатніх площ земельних угідь, 

щоб забезпечити необхідний  рівень  товарності  і орендують землі, також не 

зможуть розвинути свою ефективну діяльність.  

Тому гіпотетично можа припустити, що з-поміж особистих селянських 

господарств лише приблизно 5 % (14105 один.) – це потенційні фермери з ознаками 

товарного виробництва, належним чином мотивовані, психологічно пристосовані 

до викликів ринку та готові не просто вийти на ринок із оригінальною пропозицією, 

а й здійснити  відповідні фінансові витрати, щоб стати повноцінним суб’єктом 

іншої організаційно-правової форми господарювання в селі. Як зворотну дію, 
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потенційний  фермер повинен мати  відповідну підтримку держави та сільської 

громади.  

Запропонована нами схема трансформації особистих селянських господарств 

є в певній мірі умовно-розрахунковою, оскільки конкретні її параметри вимагають 

додаткових обстежень та розрахунків на рівні районів області, де є  найбільш 

сприятливі для таких перетворень умови. (рис. 5.3).  

Як свідчить практика, на етапі становлення фермерські господарства 

зіштовхуються з низкою проблем та неузгодженостей. Окрім ознаки товарності 

виробництва, важливою передумовою організаційно-економічних перетворень у 

середовищі особистих селянських господарств є готовність започаткувати 

підприємницьку діяльність на засадах самофінансування, оскільки в умовах ринку 

підприємництво в аграрній сфері повинно базуватися на економічній свободі, 

ініціативі та приватній власності.  

Селяни, котрі бажають від зміни статусу господарства отримати додаткові 

преференції у вигляді участі у державних та регіональних програмах підтримки та 

розвитку, повинні бути готові до того, що перетворення в іншу організаційну 

форму підприємництва передбачає значні, для окремих господарств непосильні, так 

звані трансакційні витрати. Згідно з нашими дослідженнями, сільське 

домогосподарство, що не просто бажає вийти на ринок із надлишками 

сільськогосподарської продукції, а закріпитися як реальний суб’єкт ринку  із 

перспективою розвитку та стабільним прибутком, на етапі зміни організаційно-

економічного статусу повинно мати можливість інвестувати щонайменше 200 тис. 

грн.     

Наші дослідження дають підстави спрогнозувати, що потенціал Львівської 

області щодо кількісного масиву  фермерських господарств на перспективу – це 

приблизно 15 тис. одиниць (разом з 727 од. діючих фермерів). Звичайно, всі 

вони будуть відрізнятися за розміром, типом, спеціалізацією, ефективністю 

діяльності тощо. Проте спільною ознакою для них має бути вмотивоване 

прагнення розбудови цього виду діяльності, покращання економічної та 

соціальної ситуації в селі, забезпеченя зайнятості та добробуту своєї родини і 
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найманих працівників, посилення соціального статусу господаря, власника 

землі та бізнесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема трансформації особистих селянських господарств  

у господарства фермерського типу 
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організаційну форму підприємництва передбачає значні, для окремих 

господарств непосильні, так звані трансакційні витрати. Згідно з нашими 

дослідженнями, сільське домогосподарство, що не просто бажає вийти на ринок 

із надлишками сільськогосподарської продукції, а закріпитися як реальний 

субєкт ринку  із перспективою розвитку та стабільним прибутком, на етапі 

зміни організаційно-економічного статусу повинно мати можливість 

інвестувати щонайменше 200 тис. грн.     

Наші дослідження дають підстави спрогнозувати, що потенціал Львівської 

області щодо кількісного масиву  фермерських господарств на перспективу – це 

приблизно 15 тис. одиниць (разом з 727 од. діючих фермерів). Звичайно, всі 

вони будуть відрізнятися за розміром, типом, спеціалізацією, ефективністю 

діяльності тощо. Проте спільною ознакою для них має бути вмотивоване 

прагнення розбудови цього виду діяльності, покращання економічної та 

соціальної ситуації в селі, забезпеченя зайнятості та добробуту своєї родини і 

найманих працівників, посилення соціального статусу господаря, власника 

землі та бізнесу.  

У цьому процесі вкрай важливим є глибока соціалізація фермерства як 

форми економічної діяльності, що означає визнання його соціальної значущості 

та економічної необхідності для розвитку сільської громади. У селян необхідно 

змінювати  стереотипи у ставленні до приватного бізнесу, розглядаючи його як 

одне з джерел забезпечення економічної стабільності  в селі. Сільські громади 

мають розуміти, що соціальний розвиток села залежить не тільки від держави, а 

й від розвитку малого та середнього підприємництва, економічної та 

громадської активності фермерів.   

Способом зміцнення економічної і соціальної ролі фермерства в селі може 

бути розгортання на його базі кооперативного руху, коли в основі 

кооперативого процесу буде задіяне фермерство як форма, що найбільша 

зацікавлена в його розвитку. Поєднання виробничих і економічних 

можливостей фермера з потребами особистих селянських господарств здатне 

забезпечити організаційну стійкість кооперативної форми на основі  синергії 
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економічних інтересів учасників, а також поєднати організаційні можливості 

для розгортання економічних відносин в локальному  ринковому середовищі. 

 Засобом виходу на ринок сільськогосподарської продукції для 

фермерських господарств є організація обслуговувальних 

сільськогосподарських кооперативів. Кооперація як основний тип 

інтеграційних зв’язків фермерських господарств може мати формальний і 

неформальний характер. Основними сферами кооперації фермерських 

господарств треба визнати постачальницько-збутову діяльність, сервісне 

обслуговування та спільне використання технічних засобів.  

Так, на прикладі розвитку селянського обслуговувального кооперативу 

«Добротворець» фермери та дрібні сільськогосподарські виробники Львівської 

області мають можливість перейняти позитивний досвід у створенні та 

ефективній діяльності кооперативів. Цей кооператив спеціалізується на 

переробці молочної продукції та об’єднує близько 100 учасників – фермерських 

господарств. Із дотриманням відповідної технології кооператив здійснює 

переробку молочної продукції, де з молочної сировини виготовляють сир 

леманський, бринзу, кисломолочний сир, молоко та сметану. Основним 

споживачем продукції є бюджетні установи Кам’янка-Бузького району та 

Львівської області. 

Отже, у Львівській області є позитивний досвід організаційно-економічних 

перетворень та певна соціальна база для розвитку фермерства з перетворенням 

його у вагомий елемент локальної архітектоніки аграрної сфери в якості її 

майбутньої основи.. За розвитку  відповідних інституцій та ефективного 

використання наявних економічних передумов можна розраховувати на 

позитивні зміни в організаційній структурі сільськогосподарського 

виробництва  та поступовій зміні локальної моделі господарювання в аграрній 

сфері області.  

Прогнозування  функціонально-галузевої і організаційної структури 

аграрної сфери як каркасу її можливої архітектоніки, де індикаторами є частки 

корпоративних та індивідуальних організаційних форм на середньострокову 
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перспективу (див. п.п.5.1) обгрунтовує ймовірну частку фермерських 

гсоподарств у сукупному виробництві валової сільськогосподарської продукції, 

яка , згідно з нашими розрахунками, може зрости з 9,2 % у 2018 році до 12,1 % 

у 2025 році. 

Ці зміни можуть бути реальними при забезпечені умов для поступового 

зростання сільських домогосподарств як  економічного резерву і  соціальної 

основи фермерства..  

 

5.4. Розвиток сільських домогосподарств на засадах  
соціоекономічної моделі аграрної сфери 

 
Розвиток сільських домогосподарсств як соціально-економічного базису 

розвитку фермерства є актуальною проблемою  для кожного регіону держави, 

оскільки саме тут у інтегрованому вигляді сконцентровано матеріальні, 

соціальні, економічні, організаційні передумови для стабільності та стійкості 

всієї соціально-економічної системи як основи аграрної сфери. 

  Львівська область – одна з найбільш економічно розвинених областей 

України, яка має низку конкурентних переваг: освічений і креативний 

людський капітал, традиції ефективного господарювання та використання 

економічного потенціалу, багаті природні та рекреаційні ресурси, наближеність 

до кордонів Європейського Союзу. Область розташована у лісовій та 

лісостеповій зонах, а також передгірних і гірських районах Карпат. Галузями 

спеціалізації сільського господарства Львівської області є вирощування 

картоплі, овочів, зернових культур, цукрового буряку. Щодо тваринництва, то в 

області розвинуті м’ясо-молочне скотарство, свинарство та птахівництво. 

У області на початок 2017 р. налічували 821,6 тис. домогосподарств, з яких 

33,4 % проживало у великих, 29,9 % – у малих містах, 36,7 % – у сільській 

місцевості. Середній розмір домогосподарств Львівської області становить 3,02 

особи, що на 17,1 % більше ніж у середньому в Україні. У 590,1 тис. 

домогосподарств є особи, які працюють. Із них у 41,7% працює лише одна, у 44,0 % 

– дві, у 14,3 % – три і більше осіб. 
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У сільських населених пунктах, що в підпорядкуванні сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад, на 1 січня 2017 року зареєстровано 282,1 тис. 

особистих селянських господарств – домогосподарств, членам яких відповідно до 

чинного законодавства надані земельні ділянки з цільовим призначенням “для 

ведення особистого селянського господарства” 323. Найбільше особистих 

селянських господарств у Пустомитівському (23,1 тис.), Дрогобицькому (21,4 тис.) 

та Радехівському (20,5 тис.), а найменше – у Буському та Кам’янка-Бузькому (по 

9,7 тис.) районах Львівської області. За останні десять років кількість особистих 

селянських господарств у Львівській області зменшилася на 28,5 тис. господарств 

(рис. 5.4)  

 
Рис. 5.4. Динаміка кількості особистих селянських господарств  

Львівської обл. 319. 

У своїй власності та в користуванні особисті селянські господарства на 1 

січня 2017 р. мали 313,3 тис. га земельних ділянок, з яких 159,9 тис. га – це 

землі з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського 

господарства» (табл. 5.10). Та впродовж останніх п’яти років у структурі земель 

площа земельних ділянок для ведення особистих селянських господарств 

зменшилася на 6,6 тис. га. 

Середній розмір землі, яка перебуває у власності та в користуванні 

господарств населення Львівської області, становить 1,1 га, зокрема для 

ведення особистого селянського господарства – 0,57 га. 
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Таблиця 5.10 

Площа земельних ділянок у власності та користуванні особистих 

селянських господарств Львівської обл.* 

Показник На 1 січня 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кількість 
домогосподарств, тис. 288,1 285,4 283,1 282,5 282,1 

Площа земельних 
ділянок, тис. га 332,0 328,6 322,4 319,3 313,3 

у т.ч.  
з цільовим 

призначенням для 
будівництва, 
обслуговування 
житлового будинку, 
господарських будівель 
і споруд 

50,5 50,4 50,1 50,3 50,8 

для ведення 
особистого селянського 
господарства 

166,5 164,3 162,6 161,7 159,9 

для ведення 
товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

102,7 102,2 97,9 96,1 92,9 

з них узятих в 
оренду 4,9 3,1 3,3 3,4 2,8 

 Джерело: 320, 321, 322, 323, 324. 
 
Середній розмір землі, яка перебуває у власності та в користуванні 

господарств населення Львівської області, становить 1,1 га, зокрема для 
ведення особистого селянського господарства – 0,57 га. 

У структурі сільських домогосподарств Львівської області 31,8 % 
домогосподарств мають земельну ділянку розміром до 0,5 га, 35 % – до 1 га, та 
33,2 % – понад 1 га, хоча загалом в Україні полюси зміщені у бік малих за 
розміром господарств – земельною ділянкою до 0,5 га володіє більше половини 
домогосподарств сільського населення. У домогосподарствах сільської 
місцевості з розміром земельної ділянки понад 1 га зосереджено 66 % земель.  

Основну частку земель домогосподарств Львівської області використовують 
для вирощування продукції лише на власні потреби (93,0 %), ще 6,0 % – для 
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вирощування продукції для власних потреб і на продаж, 0,4 % здають в оренду, а 

0,6 % земель тільки-но почали освоювати домогосподарства 323. 
За останні 20 років посівна площа господарств населення області 

збільшилася майже у два рази У 2017 р. в сільських домогосподарств 
Львівської області під вирощування зернових та зернобобових культур було 
відведено 35,4 % посівної площі, під вирощування кормових культур – 27,9, 

картоплі – 27,9, овочів – 7,8, цукрового буряку – 0,1 % 47.  (табл. 5.11).  
За досліджуваний період зросли посівні площі всіх основних груп 

сільськогосподарських культур. Суттєво збільшилася посівна площа зернових 
та зернобобових культур і овочів. Стосовно цукрового буряку, то збільшення 
посівних площ, яке було в 2000-2005 рр., змінилось на істотне їх скорочення, 
оскільки ця культура вимагає багато ручної праці та має низьку врожайність. 

Таблиця 5.11 

Динаміка посівної площі основних груп сільськогосподарських культур  

у господарствах населення Львівської обл., тис. га   

Рік 
Уся 

посівна 
площа 

 У тому числі 
зернові та 
зернобо-

бові 
культури 

цукровий 
буряк 

(фабрич-
ний) 

карто-
пля овочі кормові 

культури 

1990 105,1 5,7 - 65,7 3,1 30,5 
1995 191,0 34,5 2,5 83,1 9,3 61,5 
2000 311,0 73,8 10,7 104,6 18,2 103,7 
2005 355,5 123,3 10,8 98,9 19,4 103,1 
2010 319,8 118,0 1,6 92,8 21,5 85,8 
2015 320,5 119,5 0,3 92,5 23,5 84,5 
2016 334,9 118,5 0,3 92,0 24,0 100,1 
2017 336,8 122,6 0,2 93,8 26,2 94,0 

Джерело: за даними Головного упарвління статистики у Львівській області , 323, 324. 
Одночасно із збільшенням посівних площ зросли й обсяги виробництва 

продукції рослинництва господарствами населення Львівської області. Зокрема 

виробництво зернових та зернобобових культур за останні 16 років зросло на 

437,8 тис. т, картоплі – на 476,1, овочів – на 434,1 тис. т (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.12 

Динаміка виробництва продукції рослинництва господарствами населення 

Львівської обл., тис. т 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 
Зернові та зернобобові культури 421,8 448,6 455,5 456,7 458,7 
Цукровий буряк 12,4 8,9 9,7 9,7 8,3 
Картопля 1596,3 1538,4 1576,2 1573,7 1646,7 
Овочі 476,1 460,4 448,2 476,5 480,8 
Плоди та ягоди 92,8 95,3 96,7 96,0 96,2 

 Джерело: ,321, 322, 323, 324. 
Як видно з наведених даних (табл.5.12, 5.13)  обсяги виробницва в галузі 

рослинництва стабілізувались, а відхилення в окремі роки обумовлені переважно 

погодніми умовами, а не структурними змінами. Стабільність виробництва ми 

вважаємо однією з ознак завершеності організаційно-економічних перетворень в 

цьому секторі, що у відповідності до законів архітектоніки є одним із чинників 

стійкості всієї економічної системи аграрної сфери. Стосовно врожайності 

сільськогосподарських культур, то, як бачимо з рис. 5.3, вища вона у 

сільськогосподарських підприємствах. 

 
Рис. 5.3. Урожайність сільськогосподарських культур у сільськогосподарських 

підприємствах та господарствах населення Львівської області. 318. 
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У процесі виробництва продукції рослинництва для обробітку землі 

100 % господарств населення Львівської області використовує ручну працю, а 

94,1 % – коней та волів. Трактор у процесі обробітку землі використовує лише 

53,8% домогосподарств сільської місцевості, хоча в середньому в Україні 

частка таких домогосподарств становить 79,2 % (табл. 5.13).  

Найманих працівників господарства населення Львівської області 

переважно залучають для виконання сезонних робіт. Господарств, які постійно 

користуються послугами найманих працівників для виконання 

сільськогосподарських робіт, лише 0,2%. 

 

Таблиця 5.13 

Особливості виконання сільськогосподарських робіт господарствами 

населення Львівської обл. 

Показник 
Частка, % 

Львівська обл. у середньому 
в Україні 

Домогосподарства, які використовують для 
обробітку землі: 
- ручну працю 

 
 

100,0 

 
 

94,0 
- коней, волів 94,1 27,7 
- трактор 53,8 79,2 
Домогосподарства, що залучають найманих 
працівників 6,0 15,7 

у тому числі: 
- постійно 

 
0,2 

 
4,7 

- для сезонних робіт  71,0 47,5 
- разово  28,8 47,8 
Домогосподарства, що використовують: 
- мінеральні добрива 

 
96,0 

 
56,6 

- органічні добрива 95,6 84,3 
- засоби захисту рослин 85,1 86,1 

Джерело: 318, 324. 
 

Власну сільськогосподарську техніку має 17,4 % господарств населення 

області. З них 65,7 % мають власний плуг, 59,4 % – власну борону, 26,1 % – 

власний трактор (табл. 5.14). 
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Таблиця 5.14 

Наявність техніки в господарствах населення Львівської обл., * 

Показник 
Частка, % 

Львівська обл. у середньому 
в Україні 

Домогосподарства, що мають техніку, % 17,4 17,4 
у тому числі: 
- плуг 

 
65,7 

 
34,6 

- сівалку 10,1 12,4 
- борону 59,4 30,9 
- культиватор 19,1 14,1 

 
- трактор 26,1 24,6 
- комбайн 1,9 1,8 
- сепаратор 28,5 16,6 
- крупорушку 7,8 24,4 
- автомобіль вантажний 2,3 2,6 

Джерело: 318. 
Отож, у господарствах населення Львівської області для виробництва продукції 

рослинництва переважно використовують ручну працю та коней. Забезпеченість 

сільськогосподарською технікою хоч за окремими позиціями і вища, ніж у 

середньому в Україні, проте рівень механізації робіт потребує підвищення.  

Однак незважаючи на це, господарства населення є основними виробниками 

картоплі (97,2 %), овочів (94,1 %) та плодів і ягід (84,1 % (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4 Частка господарств населення Львівської області у виробництві 

продукції рослинництва всіма категоріями господарств,2017р. 324. 
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Стосовно тваринництва, то у Львівській області 74,8% домогосподарств 

сільської місцевості утримує худобу та птицю, з них 43,6% утримує велику 

рогату худобу, 43,3% – корів, 46,9% – свиней, 0,5% – овець, 3,2% – кіз, а птицю 

утримує 97,4% домогосподарств . У розрахунку на десять домогосподарств 

Львівськоїй області припадає 5,2 голови великої рогатої худоби, 3,8 голови 

корів, 5,5 голів свиней, 13,5 голів птиці. 

Динаміку поголів’я худоби і птиці в господарствах населення Львівської 

області показано у табл. 5.15. 

 
Таблиця 5.15 

Динаміка поголів’я худоби і птиці в господарствах населення  

Львівської області* 

Показник Рік 
2013 2014 2015 2016 2017 

Велика рогата 
худоба, тис. голів 240,4 218,6 189,5 183,3 165,8 

у т. ч. корови 146,6 139,8 128,4 121,9 119,6 
Свині, тис. голів 334,7 276,3 166,6 151,9 162,0 
Вівці та кози,  
тис. голів 31,8 28,7 26,9 25,9 27,3 

Коні,  
тис. голів 38,9 39,9 41,9 46,2 45,9 

Птиця всіх видів,  
тис. голів 9063,1 8541,3 5096,4 5397,1 5312,8 

Кролі,  
тис. голів 264,1 275,3 292,1 278,2 276,6 

Бджоло-сім’ї,  
тис. сімей 59,8 62,1 63,8 63,2 63,4 

Джерело: 316,317,318. 
 

За досліджуваний період спостерігалась негативна динаміка у поголів’ї 

великої рогатої худоби , в т.ч. і корів, що обумовлено старінням сільского 

населення, його депопуляцією та виїздом за кордон значної кількості 

населення, що обмежило можливості догляду і утримання тварин..  

У Львівській області господарства населення в 2017 році утримували 

основну частку  ( 90.1%) великої рогатої худоби (у тому числі корів), 84,3% 
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овець та кіз, понад 95 % коней, кролів, а також бджолосімей. Щодо 

сільськогосподарських підприємств, то вони є лідерами в утриманні свиней 

(рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Поголів’я худоби і птиці у сільськогосподарських підприємствах та 

господарствах населення Львівської області, 2017 р.[318] 

У 2017 р. господарства населення Львівської області виробили 56,1 тис. т 

м’яса, 500,1 тис. т молока, 496,4 млн яєць, 702 т меду. Динаміка виробництва 

продукції тваринництва в господарствах населення Львівської області подана у 

табл. 5.16. 

Таблиця 5.16 

Динаміка виробництва продукції тваринництва в господарствах населення 

Львівської області* 

Рік М’ясо, 
тис. т 

Молоко, 
тис. т 

Яйця, 
млн шт. Вовна, т Мед, т 

1990 69,6 495,8 371,1 11 198 
1995 48,8 685,8 356,3 21 178 
2000 61,7 966,0 410,6 21 345 
2005 71,7 899,2 419,9 13 753 
2013 69,9 721,9 429,8 13 713 
2014 62,7 637,2 461,3 12 709 
2015 59,3 545,6 477,3 12 681 
2016 57,4 517,0 487,3 12 697 
2017 56,1 500,1 496,4 13 702 
 Джерело: за даними Головного упарвління статистики у Львівській області , 323,324 
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За весь період організаційно-економічних перетворень негативні тенденції 

найбільше спостерігались  лише у виробництві господарствами населення 

молока. Традиційно для сільських домогосподарств молоко є найбільш 

товарним видом продукції, проте у звязку з занепадом переробних підприємств, 

а в останні роки з  монополізацією у цій сфері та значними обсягами імпортної 

продукції товарність виробництва молока  впала, що привело до скорочення 

поголівя корів. Можна стверджувати, що  в цьому найбільш чітко проявився 

вплив ринку, оскільки інші види продукції сільських домогосподарств були 

менш присутніми на ринку. 

У структурі виробництва продукції тваринництва господарства населення 

області є основними виробниками молока (95,2 %), меду (98,9 %), вовни 

(92,3 %) та яєць (89,2 %). Домогосподарства сільського населення також 

виробили 46,7 % м’яса (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Частка господарств населення Львівської області у виробництві 

продукції тваринництва всіма категоріями господарств,2017р.  

 

Стосовно виробництва валової продукції сільського господарства, то у 

2017 р. господарства населення Львівської області її виробили на суму 

6003,1 млн грн, зокрема продукції рослинництва – 3559,4 млн грн, 

тваринництва – 2443,7 млн грн (табл. 5.17).  

У 2017 р. у структурі виробництва валової продукції сільського 

господарства всіма категоріями господарств Львівської області частка 
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господарств населення становила 61,1%, зокрема у виробництві валової 

продукції рослинництва – 57,3, тваринництва – 67,7%.  

 

Таблиця 5.17 

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства  

господарствами населення Львівської області (у сталих цінах 2010 року)* 

Показник 
Рік 

2013 2014 2015 2016 2017 
Всього валової продукції, млн грн  5914,4 6095,1 5979,9 5934,9 6003,9 
у т.ч. продукції рослинництва 3368,5 3478,9 3405,6 3465,8 3559,4 
          продукції тваринництва 2545,9 2615,3 2574,3 2469,1 2443,7 
Частка у виробництві валової 
продукції всіма категоріями 
господарств, % 

67,1 65,5 66,3 64,1 61,1 

у т.ч. продукції рослинництва 63,9 61,2 62,2 60,1 57,3 
           продукції тваринництва 71,6 72,3 72,5 70,8 67,7 
Джерело: 320, 321, 322, 323, 324;. 

 
Як видно з наведених даних, частка сільських домогосподарств у 

валовому виробнитві сільськогосподарської продукції поступово зменшується і 

стабілізується, оскільки виробництво у інших  організаційних формамах 

(агрооб’єднання, фермери) розвивається інтенсивним шляхом і більш 

динамічно. Ці тенденції були враховані нами при обгунтуванні прогнозу 

розвитку сільськогосподарського виробництва на основі економіко-

математичної моделі, де частка сільських домогосподарств в цілому по Украхні 

у сукупній валовові продукції також скорочується у відповідності з наявними 

трендами. 

Доцільно звернути увагу  на динаміку показників середніх цін реалізації 

продукції, які відзначаються  різнонаправленим тенденціми. На наш погляд, 

вони  відображають не тільки ефективність реалізації окремих видів продукції, 

але й показують ринкову поведінку сільських домогосподарств на різних 

товарних ринках та характеризують їх здатність адекватно реагувати на зміну 

ситуації. (табл.5.18)  

Таблиця 5.18 
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Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції 

 
Показники 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Зернові і зернобобові: 
сільгосппідприємства 
господарства населення 

 
1340,9 
1752,2 

 
1926,7 
2486,0 

 
2959,6 
3153,2 

 
3103,0 
3103,0 

 
3551,0 
3965,8 

Картопля: 
сільгосппідприємства 
господарства населення 

 
1648,8 
1601,3 

 
2396,9 
2377,2 

 
2351,0 
3531,8 

 
3025,6 
3336,2 

 
3478,6 
3438,4 

Овочі: 
сільгосппідприємства 
господарства населення 

 
4822,8 
2837,9 

 
4739,1 
1467,8 

 
4889,9 
9021,3 

 
7020,9 
3927,6 

 
9429,3 
3697,0 

Плоди і ягоди: 
сільгосппідприємства 
господарства населення 

 
9323,9 
6958,6 

 
2244,8 
4299,1 

 
8264,3 
6421,2 

 
6478,0 
10470,1 

 
7850,6 
12188,4 

Сільськогосподарські 
тварини (1 тн. живої 
ваги) 
сільгосппідприємства 
господарства населення 

 
 
 
11410,6 
12879,5 

 
 
 
14171,3 
18474,8 

 
 
 
18437,2 
28479,8 

 
 
 
20066,4 
30181,5 

 
 
 
27253,8 
37195,0 

Молоко 
сільгосппідприємства 
господарства населення 

 
3147,9 
3994,7 

 
3504,6 
4701,8 

 
4330,4 
6500,7 

 
5615,6 
7685,3 

 
6805,2 
7801,4 

Яйця (за тис.штук): 
сільгосппідприємства 
господарства населення 

 
627,3 
936,1 

 
715,6 
1349,6 

 
1069,2 
2066,1 

 
1100,6 
1986,1 

 
1097,4 
2350,9 

Джерело:[320, 321, 322, 323, 324] 

Наприклад, незначні відмінності в цінах на зернові між 

сільськогосподарськими підприємствами і домогосподарствами обумовлені 

домінуванням на цьому ринку сільгосппідприємств та впливом цін на 

глобальних ринках, внаслідок чого селяни змушені підлаштовуватись до цін 

сільгосппідприємств як домінуючого продавця. Натомість на ринку  картоплі, 

де селяни виробляють і реалізують понад 95 % цієї продукції від загального 

обсягу, пропозиція цін виходить від домогосподарств.  

Цінова ситуація на ринку овочів, плодів і ягід перебуває під впливом  

короткотермінових чинників, обумовлених сезонним кліматичними умовати, 

обсягами  імпорту окремих культур, в тому числі в таких, що вирощуються на 
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місці (часник, ранні овочі тощо). Вищі ціни тут  діють і стосовно екологічно 

чистої, а останнім часом і органічної продукції, ринок якої тільки починає 

формуватись. 

Стабільно вищими є ціни реалізації сільскогосподарських тварин, 

оскільки їх якісні показники внаслідок кращого догляду (вгодованість, середня 

вага) є кращими. Високі ціни на молоко та яйця також обумовлені  цінами 

реалізації цієї продукції на місцевих ринках, де домашнє молоко і 

молокопродукти користуюься переважаючим попитом в порівнянні з  

продукцією промислового виготовлення. 

Однак через недостатню фінансову спроможність порівняно з великими 

підприємствами, недостатньо розвинену інфраструктуру заготівлі та збуту 

продукції особисті селянські господарства нездатні забезпечити 

конкурентоспроможності виробленої продукції та її належної якості.  

Особисті селянські господарства як організаційна форма, є економічною 

основою сільських домогосподарств, тому  їх розвиток повинен набувати більш 

ринкового характеру, формуючи зростаюче стабільне джерело доходів. Цього 

можна досягти за умови підвищення товарності виробництва та його 

інтенсифікації. Сьогодні  товарність вироблених у господарствах населення 

овочів, плодів і ягід, молока становить близько 24 %, м’яса – 52 %, картоплі – 

лише близько 4 % від вироблених обсягів.  В звязу з цим  частка доходів від 

продажу сільськогосподарської продукції у структурі доходів домогосподарств 

є ще недостаньо значною.  

У  2017 р. в домогосподарствах Львівської області в розрахунку на одне 

домогосподарство дохід від реалізації сільськогсоподарської продукції на 

місяць становив лише 1,9 % від загальних надходжень (табл. 5.19). Цей 

показник є вкрай низьким, особливо коли взяти до уваги, що за своїм 

економічним змістом це є дохід від використання основного капіталу, яким є 

земля. Тому  необхідно спрямовувати державну політику сільского розвитку 

таким чином, щоб цей капітал використовувся максимально ефективно.
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Таблиця 5.19 

Динаміка грошових доходів домогосподарств Львівської області 

Показник 
Роки 

2014  2015  2016  2017 
грн % грн % грн % грн % 

Грошові доходи в середньому за 
місяць у розрахунку на одне 
домогосподарство 

4605,00 100,00 4974,17 100,00 6489,62 100,00 8205,02 100,00 

Оплата праці 2655,86 57,67 2892,71 58,15 4082,85 62,91 5460,60 66,6 
Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 186,32 4,05 190,25 3,82 365,44 5,63 441,96 5,4 

Доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції 99,44 2,16 118,07 2,37 164,58 2,54 153,46 1,9 

Доходи від власності 6,62 0,14 11,86 0,24 8,94 0,14 11,00 0,1 
Пенсії 1158,54 25,16 1149,92 23,12 1252,42 19,30 1448,14 17,6 
Стипендії 46,18 1,00 32,72 0,66 39,85 0,61 23,94 0,3 
Допомоги, пільги, субсидії та 
компенсаційні виплати, надані 
готівкою 

192,84 4,19 150,45 3,02 162,77 2,51 213,98 2,6 

Грошова допомога від родичів та 
інших осіб 206,11 4,48 375,82 7,56 357,35 5,51 382,97 4,7 

Аліменти 7,51 0,16 8,12 0,16 3,94 0,06 11,22 0,1 
Інші грошові доходи 45,58 0,99 44,25 0,89 51,48 0,79 57,75 0,7 

Джерело: 247, 248. 
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Основне місце у структурі доходів домогосподарств Львівської області 

посідає оплата праці. Однак в 2017 році  29,1 тис. осіб, які проживають у 

сільських населених пунктах, було зареєстровано як безробітні . У Львівській 

області рівень зареєстрованого безробіття сільського населення на 2,6 % 

нижчий, аніж загалом в Україні. Очевидно, що великий вплив на це має 

наближеність області до кордонів Європейського Союзу, що зумовлює 

зовнішню трудову міграцію населення. Так, у квітні-червні 2017 р. компанія 

GfK Ukraine провела дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в 

Україні, під час якого 915 тисяч українців відзначили, що працювали за 

кордоном. Серед областей Львівська область посідає чільну позицію за 

кількістю заробітчан 25. 

Необхідно звернути увагу на те, що доходи у сільських домогосподарствах 

від власності є вкрай низькими. Зокрема, за нашими розрахунками, при 

середньообласному розмірі орендної плати за землю в 2017 році 1450 грн. за 

гектар, середньомісячний дохід сільського домогосподарства від оренди землі 

складав 14 грн. (табл.5.20). 

Таблиця 5.20 

Динаміка доходів сільських домогосподарств  області  від оренди землі 

Показники Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість договорів 
оренди-тис.од. 154,6 173,3 203,3 253,0 266,2 

Площа орендованих 
земель-тис.га 232,3 259,6 282,9 316,9 326,7 

Виплачено орендної 
плати-млн.грн. 142,0 165,8 237,3 361,3 474,0 

Джерело: за даними департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА  [11, 12] 

 

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що господарства 

населення є важливими виробниками сільськогосподарської продукції і вагомими 

елементом архітектоніки аграрної сфери Львівської області. Однак сьогодні сільське 

господарство – майже безальтернативний вид економічної діяльності в селі,  який 

недостатньо ефективний і не забезпечує рівня доходів, необхідного для активного 
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розвитку різних організаційних форм сільськогосподарських підприємств та 

формування належного рівня життя населення, зайнятого в цій сфері . 

Сьогодні можна виділити наступні ключові проблеми розвитку сільської 

економіки області, що базується на сільських домогосподарствах:  

- основні виробники, домогосподарства населення, не маючи власної  

інфраструктури первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики 

і маркетингу, практично “витіснені” з організованого ринку сільськогосподарської 

продукції й у короткостроковій перспективі взагалі ризикують не бути його 

учасниками у зв’язку з новими вимогами до безпечності та якості харчових 

продуктів;  

-  втрачені позиції малих господарств та домогосподарств на 

організованому ринку картоплі, овочів, плодів і ягід не компенсовані за рахунок 

вільних продажів на продовольчих ринках;  

- велика частка продукції втрачається при зберіганні, майже половину 

картоплеовочевої продукції використовують для годівлі тварин;  

- за збереження темпів спаду обсягів виробництва молока збільшиться 

дефіцит молочної продукції, що спровокує зростання спекулятивних цін на 

внутрішньому ринку;  

- висока ресурсо- та енергоємність виробництва сільськогосподарської 

продукції, низька технічна оснащеність та технологічна відсталість;  

- нерозвиненість складових інфраструктури аграрного ринку та її 

організаційно-структурна недосконалість;  

- наростання процесів стихійної концентрації земельних ресурсів 

інтегрованими структурами;  

- розпорошування бюджетних коштів та фрагментарний “точковий” вплив;  

- низька громадянська ініціативність та підприємницька активність селян;  

- недостатній рівень налагодженості системи та механізмів зворотного 

зв’язку між владою, підприємницькими структурами і сільськими громадами 53. 

Наявність цих проблем вимагає продовження організаційно-економічних 

перетворень в аграрній сфері області з метою створення такої її архітектоніки, яка б 
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забезпечувала зміцнення індивідуальних форм господарювання та обмежувала 

корпоративні форми. 

На подолання цих та інших проблем розвитку аграрної сфери Львівської 

області на підставі Законів України “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про 

засади державної регіональної політики” з урахуванням Стратегії сталого розвитку 

“Україна-2020” та Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 

2020 року була розроблена Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 

року [332], яка має на меті реалізацію таких стратегічних цілей: 

- конкурентоспроможна економіка;  

- якість життя;  

- відкриті кордони;  

- розвинуте село;  

- туристична привабливість. 

Основними завданнями у реалізації стратегічної цілі “Розвинуте село” є: 

- розвиток сільської кооперації; 

- підвищення рівня знань та професійних навичок сільського населення; 

- розвиток інформаційної та маркетингової інфраструктури аграрного ринку 

регіону;  

- впровадження технологій екологічно чистого вирощування 

сільськогосподарських культур;  

- розвиток сучасної системи насінництва та формування генетичного 

потенціалу у тваринництві; 

- розвиток сільгосппереробки; 

- розвиток інфраструктури зберігання та дистрибуції сільгосппродукції;  

- нарощування експортного потенціалу сільського господарства; 

- покращання якості ґрунтів та агрокультура . 

Результатами реалізації таких завдань очікується: збільшення обсягів і 

підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції; збільшення 

споживання населенням області продуктів харчування вітчизняного виробництва; 

підвищення доходів сільськогосподарських товаровиробників; створення нових 
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робочих місць в аграрному секторі; поетапне укрупнення господарської діяльності 

малих виробників; підвищення рівня знань та практичних навичок сільського 

населення; розвиток інформаційної та маркетингової інфраструктури аграрного 

ринку регіону; реалізація інвестиційних проектів зі створення інфраструктури 

доробки, зберігання, передпродажної підготовки плодоовочевої продукції; 

зростання самозайнятості сільського населення 332.  

На виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року, Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, щорічних 

Програм соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області 

розроблена Комплексна Програма підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, мета якої – створити передумови 

стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції 

сільського господарства та переробної сфери малими суб’єктами господарювання та 

особистими селянськими господарствами для розбудови ефективної економіки села 

як передумови формування самодостатніх територіальних сільських громад та 

впровадження засад сталого сільського розвитку 130. 

Завданнями Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Львівської області на 2016-2020 роки є: 

1. Ефективний розвиток аграрного сектору, виробництво конкурентної 

продукції з високою доданою вартістю на основі інтенсифікації виробництва та 

впровадження інвестиційних проектів у рослинництві, тваринництві та 

інфраструктурі зберігання і збуту сільськогосподарської продукції. 

2. Забезпечення споживчої потреби населення області плодово-ягідною, 

м’ясо-молочною продукцією та продукцією, виробленою із зерна жита, гречки, 

пропонується: формуванням малих сімейних фермерських господарств товарного 

типу, які будуть здійснювати свою діяльність у галузі садівництва, ягідництва, 

овочівництва із застосуванням новітніх технологій з подальшим об’єднанням у 

сільськогосподарські кооперативи; розвитком матеріально-технічної бази особистих 

селянських господарств, які утримують трьох і більше корів для створення 

технологічних молочних ферм, придбанням мобільних доїльних апаратів; 
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забезпеченням належних умов із трансформації особистих селянських господарств в 

інші організаційно-правові форми господарювання тощо. 

3. Розвиток галузі тваринництва з нарощуванням поголів’я 

сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах, селянських 

господарствах, які утримують (планують утримувати) трьох і більше  корів, 

будівництво нових та реконструкції наявних тваринницьких комплексів та ферм, 

зокрема придбання (оновлення) їх обладнання. 

4. Розвиток сільськогосподарської обслуговувальної кооперації та 

інфраструктури аграрного ринку. 

5. Збереження та відтворення родючості ґрунтів 130. 

Аналіз заходів, які відображено у вказаних програмах, стратегіях та  інших 

доументах, вказує на їх спрямованість на вирішення окремих економічних, 

технологічних, соціальних проблем. Але навіть при їх реалізаціїї у своїй сукупності 

вони не направлені на формування в області дієздатного, комплексного, цілісного і 

збалансованого конструкту архітектоніки аграрної сфери, що не дає підстав 

очікувати усвідомленого, науково обгрунтованого формування її локальної моделі 

на засадах законів архітектоніки.  

Досягти цього можна лише за рахунок поступового організаційно-

економічного перетворення діючих основних організаційно-правових форм 

господарювання і досягнення їх збалансованого співвідношення в рамках 

соціоекономічної моделі. Певні соціальні настрої серед сільських жителів вказують 

на можливість таких перетворень. Зокрема, як свідчать дані соціологічного 

опитування щодо можливих трансформацій особистих селянських господарств в 

інші організаційно-правові форми господарювання, то 15 % респондентів – 

сільських жителів, хотіли би стати фермерами, а ще 21 % погодилися б на це за 

сприятливих обставин 71.  

Однак на виконання таких заходів необхідно надавати значну фінансову 

підтримку. Сьогодні для вирішення завдань та заходів Програми надається 

фінансова підтримка з обласного бюджету на конкурсній основі у вигляді: 
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- фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового 

комплексу, фізичних осіб компенсацією відсотків за кредитами (позиками), 

залученими в банківських установах чи кредитних спілках у національній валюті; 

- фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового 

комплексу на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-

планів; 

- фінансової підтримки суб’єктів господарювання в галузі сільського 

господарства у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуть заходи із 

збереження та відтворення родючості ґрунтів. 

Однак на практиці ці можливості не реалізуються. Наприклад, у 2016 р. в 

рамках Програми надано фінансову підтримку компенсацією відсотків за 

кредитами, залученими в банківських установах, кредитних спілках у національній 

валюті чотирьом фізичним особам. Це  цілком не відповідає масштабам необхідних 

перетворень, що вкотре вказує на їх недооцінку з боку органів влади. 

На підтримку малих селянських господарств області Департамент 

агропромислового розвитку області впровадив ряд цільових  проектів: 

“500 успішних сімейних господарств”, “Розвиток молочної кооперації”,  мандрівні 

ярмарки “Добрі традиції Галичини” і ін.[12]. Мета проекту “500 успішних сімейних 

господарств” – відродження села розробкою та впровадженням дієвих економічних 

моделей, спрямованих на виробництво дрібними землевласниками 

високорентабельної продукції з її подальшою реалізацією за ринковими цінами. У 

2016 р. в рамках проекту було засіяно 32 га моркви, посаджено 8 га малини. У 

рамках проекту “Розвиток молочного бізнесу в Україні” на Львівщині відкрито 

17 сімейних молочних ферм. Метою мандрівних ярмарок “Добрі традиції Галичини” 

є освоєння нових ринків збуту, інформування населення про потенціал виробників, 

рекламування нових товарів та вивчення попиту на них. 

Безперечно, заходи, визначені Стратегією розвитку Львівської області на 

період до 2020 року і Комплексною Програмою підтримки та розвитку 

агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, матимуть 

певний вплив на розвиток особистих селянських господарств, однак їх цілком 
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недостатньо для створення передумов для переходу до нової соціоекономічної 

моделі та сучасної архітектоніки аграрної сфери області.  

Для успішного функціонування, подальшого розвитку особистих селянських 

господарств та їх перетворень в інші організаційно-правові форми необхідні 

передусім належне інституційне забезпечення, а також фінансова та інформаційна 

підтримка діяльності такої трансформації. Таку підтримку доцільно забезпечувати 

не лише з обласного, а й із місцевих бюджетів. Зокрема ці витрати у значних обсягах 

необхідно передбачати у бюджетах новостворених об’єднаних територіальних 

громадах.  

Оскільки сьогодні сільське господарство – здебільшого безальтернативний 

вид діяльності в селі, тому необхідно сприяти розвитку й інших видів діяльності, 

зокрема, в сфері послуг.  Сервісна економіка має значний потенціал для свого 

поширення в сільській місцевості області, особливо з огляду на можливості, що їх 

надає поширення інтернету. Особливо сприятливим для цього є сфери туризму, 

електронної та мережевої торгівлі та ін. 

Наприклад, станом на 2016 р. у Львівській області було зареєстровано 16 

садиб – фізичних осіб-підприємців у сфері сільського (зеленого) туризму, доходи від 

наданих послуг яких того ж року становили 4 091,8 тис. грн . Однак в дійсності 

чисельність субєктів підприємництва у цій сфері є в декілька разів більшою, ніж 

показують офіційні статистичні дані, оскільки переважна їх частина працює без 

реєстрації. 

Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на сільських територіях, де 

зосереджена основна частка її потенціалу, створюватиме нові можливості соціально-

економічного зростання сіл та селищ. Тому Стратегією розвитку Львівської області 

на період до 2020 року також передбачено стратегічну ціль “Туристична 

привабливість”, одним із завдань якої є ініціювання необхідних змін у законодавчо-

нормативному забезпеченні та розвиток сільського зеленого туризму 12. 

Отже, розвиток малих форм господарювання на основі сільських 

домогосподарств (як в галузі сільського господарства, так і  у сфері послуг) не лише 



 

 
 

401 

підвищить рівень зайнятості, призупинить трудову міграцію, а й у наповнюватиме 

місцеві бюджети та сприятиме розвитку сіл і сільських територій. 

Водночас формування сучасної архітектоніки аграрної сфери через 

обґрунтування нової стратегії розвитку окремих її елементів та зміни самої 

парадигми розвитку на соціоекономічні засади вимагатиме змін в 

інституціональному забезпеченні цього процесу. Відомо, що одним із основних 

завдань Міністерства аграрної політики і продовольства України є формування і 

реалізація державної політики у сфері розвитку сільських територій, де 

першочергову увагу потрібно приділяти тим елементам ахрітектоніи, становлення і 

розвиток яких усе ще недостатньо інституційно забезпечені.  

Прикладом інноваційного підходу до вирішення проблем такого змісту може 

слугувати така ініціатива, як створення на території Іванківського району Київської 

області агроекологічного кластера “Медвино”, що має за мету відновлення сільської 

поселенської мережі і створення робочих місць для жителів сіл, які межують із 

зоною відчуження. Міністерство виступило також ініціатором проекту 

регіонального розвитку “Касетний проект агроекологічний розвиток Київського 

Полісся”. Цей проект передбачає підвищення привабливості території для вкладання 

інвестицій у розвиток аграрного сектору створенням сприятливого інвестиційного 

середовища, комфортного проживання населення через розвиток інженерної 

інфраструктури, здійснення освітньої діяльності з екологічного розвитку сільських 

територій та розповсюдження набутого досвіду в інших областях України.  

У рамках проекту з участю Сумського національного аграрного університету 

передбачено створення навчально-практичного центру для навчання з локального 

сільського розвитку. Міністерство також визначило пілотні території у п’яти 

областях України, де розпочато впровадження агрокластерів. Серед них “Медвино” 

(Іванківський район Київської області); “Фрумушика-нова” (Тарутинський район 

Одеської області); “Курорт Коблево” (Березанський район Миколаївської області); 

“Диканька цілий рік” (Диканський район Полтавської області); “ГорбоГори” 

(Пустомитівський район Львівської області).  
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Іншою інновацією, яка здатна істотно змінити архітектоніку аграрної сфери, є 

її розвиток на засадах мереж. Коли ми говоримо про мережеву організацію 

економіки, то розуміємо, на які проблеми, передусім когнітивного, психологічного 

планів, доведеться наштовхнутися тим, хто виявить бажання долучитися до цієї 

системи економічних комунікацій і діяльності на ринку. Адже ментальність 

сільських жителів вибудувана на співпраці й довірі до людей, яких особисто знаєш, 

а мережеві комунікації, які також зорієнтовані на співпрацю через довіру, 

пропонують взаємодію з партнерами, яких не завжди знаєш особисто. Тому тільки 

вибір, продиктований розумом, і усвідомлення вигоди, а не почуття, можуть бути 

тим спонукальним мотивом для прийняття рішення про такий спосіб комунікації у 

співпраці для учасні на ринку. 

 Як стверджує лауреат Нобелівської премії Р. Талер, що сформулював поняття 

“лібертаріанський патерналізм”, яке є ключовим у його “теорії підштовхування”, 

ефективною є стратегія, орієнтована на те, щоб спонукати людину до оптимального 

вибору, до поведінки, яка продиктована розумом, а не емоціями. Тому 

“підштовхування” економічно активних жителів села до сучасних способів 

економічної взаємодії на ринку є завданням для місцевих органів влади  та 

самоврядування, а також різних громадських і просвітницьких організацій.  

На наш погляд, саме мережевий шлях розвитку малотоварних форм 

організації виробництва, який властивий господарствам сільського населення, в 

новому інституціональному середовищі, що формується у процесі децентралізації, 

спроможний усунути низку недоліків і проблем у сільському розвитку, посиливши 

його соціоекономічний аспект. 

Оціюючи можливості переходу аграрної сфери області на нову 

соціоекономічну модель, в процесі  нашого дослідження ми прийшли до  висновків, 

що  сьогоднішній інституціонально-організаційний і економічний стан аграрної 

сфери можна трактувати як закономірний результат реалізації загального суспільно-

економічного трансформаційного процесу в аграрній сфері держави та наслідків 

організаційно-економічних перетворень суб’єктів господарювання в області.  
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Сучасний етап змін в економічних процесах і їх суспільно-економічна 

природа та розвиток істотно відрізняється від природи і суті тих організаційно-

економічних перетворень, що мали місце на  початковому етапі формування 

архітектоніки агарної сфери, оскільки, на наше переконання, трансформація в 

економіки аграрної сфери в основному завершена. Цей висновок підтверджують, на 

наш погляд, такі явища: 

- сьогодні практично відсутня матеріальна база попереднього способу 

виробництва; 

- сформована і домінує приватна власність на засоби виробництва і як 

результат – створена і розвивається нова матеріальна база виробничих процесів; 

- відсутні форми організації виробництва, що були властиві для попереднього 

суспільно-економічного ладу; 

- основні обсяги виробництва продукуються на приватній основі і новими 

організаційно-економічними формами; 

- відбулась або завершується в основних параметрах структурна перебудова 

сільськогосподарського виробництва як галузі;  

- економічні відносини і процеси трансакцій здійснюються здебільшого на 

основі приватних грошових потоків і фінансових ресурсів по всьому ланцюгу 

суспільного відтворення;  

- створені передумови для формування ринкових стимулів і мотивів у 

більшості суб’єктів економічних відносин безпосередньо в галузі і в аграрному 

секторі економіки; 

- надлишкова робоча сила виведена за межі галузі і перебуває під опікою 

державних суспільних фондів. 

- всі ключові чинники виробництва – земля, праця, капітал – функціонують на 

засадах приватної власності. 

Це дозволяє нам  стверджувати, що на макроекономічному рівні, розподіл 

обмежених ресурсів (матеріальних, людських, фінансових та ін.), які у процесі 

суспільного відтворення трансформуються у товари, послуги, суспільні блага, а 
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також трансакційні процеси, які супроводжують дію цінового механізму в аграрній 

сфері, відбуваються вже на новій суспільно-економічній основі та на засадах ринку.  

Ми вважаємо, що сучасний етап процесу розвитку аграрної сфери завдяки 

проведеним організаційно-економічним перетворенням вийшов з тривалої фази 

деконструкції, а його зміст за характером, масштабами і темпами змін перетворився з 

трансформаційного у еволюційний. У зв’язку із зміною суті і природи сучасного 

етапу процесу розвитку аграрної сфери та інсталяцією основних базових інститутів у 

формування нового інституціонального середовища економічні відносини в ній також 

набули нового, відмінного від трансформаційного періоду, змісту та способу їх дії. 

При цьому ключовою засадою, поряд з запровадженням приватної власності, 

стали зміни в організації сільськогосподарського, агропромислового виробництва, 

інфраструктурних ланок. Організаційну конструкцію економічної системи, яка 

сьогодні сформована  в аграрному секторі економіки та впливає на стан соціальної 

сфери сільських територій, утворюють великі високоінтегровані агропромислові 

об’єднання, сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових 

форм, фермерські господарства, а також наймасовіша за кількістю та обсягами 

виробництва сукупність особистих селянських господарств. Можна передбачити, 

що в перспективі ця конструкція буде розгорнута за рахунок кооперативних форм, 

які  є очікувано ефективними, та збільшення кількості сільських приватних 

підприємців, що трансформують сферу послуг у сільській місцевості у вагому за 

розмірами сервісну економіку. Особливості перебігу цього процесу в його окремих 

організаційних формах було розглянуто в попередніх розділах даного дослідження.  

На основі узагальнення тенденцій, що мають місце у розвитку аграрної сфери 

держави, з врахуванням особливостей організаційно-економічних перетворень, які 

мають місце у Львівській області, оцінки можливостей і потенціалу зростання 

окремих елементів локальної архітектоніки аграрної сфери, а також враховуючи 

наявний досвід організаційно-економічних перетворень, можна спрогнозувати 

детерміновану  локальну модель архітектоніки аграрної сфери області.  

 Основною новацією, що визначає напрям наступних організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері області на середньострокову перспектву,  
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ми пропонуємо поступове зменшення ролі корпоративного сектора (агроб’єднань) з 

одночасним і поступовим зростанням індивідуального сектора (фермери, особисті 

селянські господарства) та утворенням інтегрованого змішаного секторів, що 

включає невеликі локальні агропромислові об’єднання районного масштабу, 

фермерські, сімейні фермерські та товарні особисті селянські господарства, 

інфрасткутріні ланки .(рис.5.6). 
 

 
Рис. 5.6. Модель трансформації локальної архітектоніки аграрної сфери 

Джерело: власна розробка 
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Це дозволить нівелювати недоліки і загрози, що їх несуть великі 

організаційні форми, та посилити можливості і переваги малих форм 

господарювання, в тому числі і за рахунок реалізації ними ефекту масштабу та 

економії трансакційних затрат. Утворивши нову якість локалізованого 

конкурентного середовища, більш розвинуті  і економічно міцніші індивідуальні 

та новоутворені  змішані інтегровані організаційні  форми  матимуть можливість 

разом впливати на механізм більш справедливого розподілу сукупного доходу, 

який формується в агропромисловому виробництві області. 

Подальші організаційно-економічні перетворення сьогоднішніх 

організаційних форм господарювання є важливим напрямом інноваційного 

розвитку сільськогосподарського і агропромислового виробництва та 

визначальною характеристикою суті і змісту сучасного процесу організаційної 

перебудови аграрної сфери області, що сприятиме удосконаленню архітектоніки 

аграрної сфери у відповідності до її законів. Таким чином будуть створені 

умови, за яких  стійкість суспільно-економічної системи аграрної сфери буде 

забезпечена організаційно і захищена інституційно. 

Пропонований нами напрям організаційно-економічних перетворень не 

містить загроз для стримування розвитку високоінтегрованих агропромислових 

об’єднань. Ми дотримуємось позицій, що утворені в Україні та області складні 

організаційні форми у вигляді потужних агропромислових об’єднань, 

агрохолдингів та агропромислових компаній в основному позитивно впливають 

на організацію виробничих процесів і формують більш досконалу структуру 

організації всього аграрного сектору на сучасній технічній і технологічній 

основі. Вони є своєрідними генераторами поширення модерних техніко-

технологічних, логістичних, маркетингових і управлінських рішень, які 

трансформують не тільки сферу матеріального виробництва, а й формують 

модерне мислення і оновлення кадрового потенціалу галузі, яке поширюється на 

інші форми економічної діяльності. Фермерські господарства та особисті 

селянські господарства населення активно переймають техніко-технологічні 

інновації та елементи організаційного досвіду, що дозволяє краще адаптувати і 
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розвивати їх економічні потенціали до умов ринкового середовища, зміцнюючи 

конкурентоздатність цих форм.  

З цієї точки зору діяльність нових форм організації і управління дають 

підстави розглядати їх як ефективний спосіб нарощування інноваційного 

потенціалу всієї аграрної сфери, незважаючи на те, що при цьому  економічні 

можливості дрібних сільгосппідприємств, селянських та фермерських 

господарств істотно звужуються, а їх вихід на ринки обмежених ресурсів та 

товарів значно ускладнюється, що породжує соціальні проблеми,. вирішення 

яких покладено на державу. 

Локальні аспекти архітектоніки аграрної сфери відображають особливості і 

темпи організаційно-економічних  перетворень на окремих територіях, про що 

свідчать результати проведеного в дослідженні аналізу стану організаційно-

економічних перетворень в агропромисловому виробництві Львівської області, 

локальна архітектоніка якої перебуває на сьогодні у збалансованому стані і  

забезпечує стійкий розвиток її основних елементів та організаційно-правових 

форм. Це дозволило сформувати концепцію подальших організаційно-

економічних перетворень в аграрній сфері області з орієнтацією переходу до 

локальної соціоекономічної моделі її розвитку, яку було запропоновано для 

використання органами державної влади та галузевого управління (рис. 5.7). 

В ній  відображено систему наших теоретико-методологічних поглядів і 

практичних узагальнень, які відображають обгрунтоване  в даному дослідженні  

розуміння суті явищ і процесів, в результаті яких формується архітектоніка 

аграрної сфери. Концепція подальших  організаційно-економічних перетворень 

в аграрній сфері і оновлення  її архітектоніки охоплює низку відправних 

теоретичних положень – з теорії інституціоналізму, організації виробництва, 

сільського розвитку, менеджменту, теорії систем та інших теоретичних 

положень, що в сукупності становлять наукову основу проведеного нами 

дослідження.  
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Рис.5.7. Концепція переходу до соціоекономічної моделі 

 розвитку аграрної сфери. 
 Джерело:власна розробка 
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– незавершеність організаційно-економічних перетворень в індивідуальному секторі,  
  що не забезпечує  його цілісність та формує потенційні соціальні загрози  
- дисбаланс між станом  розвитку корпоративного і індивідуального секторів, що 
  порушує   гармонійність загальної  архітектоніки аграрної сфери 
- стійкість і динамічність корпоративного сектора і  нестабільність індивідуального сектора 
- організаційна, функціонально-структурна і галузева  незбалансованість конструкту 
- невідповідність між станом інституційного середовища і соціальними цілями  

Мета удосконалення архітектоніки 
- створення середовища для  рівноправності функціонування різних організаційних форм 
- зниження ролі корпоративного сектора, посилення його соціальності відповідальності,  
- справедливий розподіл доходів від використання залучених у виробництво чинників  
- вирівнювання темпів і напрямків  організаційно-економічних перетворень суб’єктів 
  господарювання згідно з цілями сільського розвитку 

Механізми 
- розвиток інституціонаьного середовища з метою зміцнення індивідуального сектора 
- посилення впливу територіальних громад на розвиток сільських територій через 
  підтримку організаційно-економічних  перетворень локальних суб’єктів  
- державне сприяння розвитку інфраструктурних елементів архітектоніки 
- підтримка  принципу спадковості земельного і майнового капіталу на селі 

Організаційний розвиток 
- утворення  локальних агропромислових об’єднань 
- розвиток інфраструктури, зорієнтованої на дрібнотоварні форми 
- утворення змішаного інтегрованого сектора 
- кластеризація в середовищі середніх, малих товаровиробників 
- кооперація на принципах мереж, засобами цифрової економіки 

Корпоративний .сектор 
посилення соціальної 

відповідальності 

Фермери 
концентрація 
укрупнення 

ОСГ 
-ріст товарності 
-диверсифікація 

Орієнтири 
- зниження частки корпоративного сектора у валовому виробництві 
- ріст частки фермерських гочподарств, сімейних ферм, ріст товарності ОСГ 
- усунення диспропорцій у галузевій структурі продукції 
- збільшення частки обсягів фінансових ресурсів для індивідуальних форм 
- формування  сектора сервісної економіки  

Очікувані параметри оновленої  архітектоніки 
– посилення організаційної, структурної, функціональної цілісності 
   економічної системи аграрної сфери 
- досягення гармонійності між  економічною і соціальною складовими  
- зміцнення  стійкості  корпоративного і стабільності індивідуального секторів 
- збалансованість між ефективністю виробництва і соціальною спрямованістю 
- сталий ровиток аграрної сфери  держави 
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Очевидно, що як визначальний базовий задум, вона може бути уточнена, 
розвинута і доповнена на підставі додаткового аналізу в процесі її впровадження 
та розробки конкретних заходів, що забезпечують її практичну реалізацію. 
Разом з тим успішне вирішення проблеми удосконалення архітектоніки аграрної 
сфери та наукове обгрунтування її соціоекономічної спрямованості вимагає  
більшої скоординованості дій науковців та органів державного і регіонального 
галузевого управління, оскільки за своєю масштабністю  це є багатовекторним  
процесом. 

Висновки до розділу 5 
 1. Удосконалення архітектоніки аграрної сфери з метою переходу до 

соціоекономічної моделі розвитку вимагає обгрунтування місця основних 
організаційних форм у її структурі. Удосконалення взаємодії форм господарювання  
у відповідності до законів архітектоніки передбачає усунення диспропорцій в 
темпах розвитку окремих форм господарювання, досягнення синхронності в 
динаміці інституціональних перетворень з метою посилення соціальної 
спрямованості в розподілі сукупного доходу, що утворюється в аграрній сфері, з 
поступовим  переходом до соціоекономічної моделі її розвитку.  

З врахуванням цих вимог було обгрунтовано теоретико-методологічну 
конструкцію механізму стратегічного управління процесом формування 
архітектоніки аграрної сфери, де обумовлено необхідність формування підсистеми 
агросоціоекономічного змісту як складової системи її соціоекономічної моделі.  

За цих умов аграрна сфера, набуваючи соціоекономічного змісту, відповідної 
суспільної та соціальної результативності, покликана створювати кращі  передумови 
для відтворення людського капіталу, розвитку сільського укладу життя та 
відтворення сільських поселень, а отже, ефективнішому функціонуванні 
сільськогосподарського виробництва та кращій збалансованості і стійкості 
архітектоніки аграрної сфери держави. 

2. Соціоекономічна переорієнтація моделі аграрної сфери як стратегія 
удосконалення її архітектоніки може бути здійснена шляхом організаційно-
економічних перетворень базових організаційних форм через прогнозування їх 
частки у валовому виробництві сільськогосподарської продукції на основі  
використання економіко-математичних методів. Розрахунки показують, що при 
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існуючих трендах росту сільськогосподарського виробництва архітектоніка аграрної 
сфери  держави формуватиметься під впливом корпоративного сектора, частка якого  
в 2025 році  у валовому виробництві становитиме 29 %, (індекс росту 116,5 %),  а 
частка індивідуального сектора сумарно зросте з 51,8 % до 52,3 % (індекс росту 
101 %), в тому числі за рахунок значного зростання фермерства з 9,2 % до 12,1% 
(індекс росту 131,5 %) та скорочення частки особистих селянських господарств з 
42,6 % до 40,1 % (індекс 94,1%). 

3. Запропоновано на середньострокову перспективу за рахунок 
інституціональних впливів обмежувати розвиток корпоративного сектора (в формі  
агропромислових обєднань) та стимулювати розвиток індивідуального сектора 
(фермерських та особистих селянських господарств), оскільки ці форми економічної 
діяльності як  елементи архітектоніки аграрної сфери є надзвичайно важливою в 
якості  стабілізуючого чинника її конструкту, зберігаючи своє значення на далеку 
перспективу. Для цього доцільно на державному рівні визначати обєктивно 
обгрунтовані показники очікуваної структури виробництва з обгрунтуванням 
очікуваних співвідношень між різними організаційними формами за обсягами 
виробництва. Для успішної реалізації цієї стратегії інституціональні впливи  повинні 
бути підтримані фінансовими заходами, направленими на підтримку прискореного 
розвитку індивідуального сектора.  

4. Встановлено, що управління процесом удосконалення архітектоніки 
аграрної сфери слід розглядати як процес створення нової якості середовища, в 
якому організаційні форми зможуть краще реалізувати свій потенціал, в тому числі і 
через ефект масштабу що покращує доступ до ринків, на яких цей потенціал може 
бути реалізованим 

Інституціональне сприяння органів державної влади і місцевого 
самоврядування необхідно направити на створення сектора економіки послуг, 
інтернетизацію і логістичну інфраструктуру, започаткування мережевої організації 
сільської економіки на засадах цифрової економіки. 

5. Процес соціоекономічної переорієнтації аграрної сфери має регіональні 
особливості, тому державне управління удосконаленням архітектоніки аграрної 
сфери необхідно здійснювати на основі розробки локальних моделей та 
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регіональних стратегічних концепцій, що було здійснено на основі показників 
функціонування аграрної сфери Львівської області. 

 На відміну від архітектоніки аграрної сфери держави, що  сформувалась під 
дією загальних інституційних змінь, стан локальної архітектоніки області було 
обумовлено також темпами і напрямами організаційно-економічних перетворень як 
наслідку дій місцевих органів влади і самоврядування, ментальними особливостями 
сільського населення, історичними традиціями даної території. В зв’язку з цим  
сучасна локальна архітектоніка аграрної сфери Львівської області, де організаційно-
економічні перетворенння суб’єктів господарювання розпочинались значно раніше, 
аніж на інших територіях України, є результатом теоретичних помилок і 
організаційних прорахунків, що мали місце  на початковому етапі. Зокрема, в зв’язку 
з більшим ментальним сприйняттям сільським населенням приватної власності як 
передумови економічної незалежності домогосподарств розвиток крупних 
агропромислових обєднань не мав підтримки в органах влади та  відбувався 
сповільненими темпами в порівнянні з іншими територіями.  

З цих причин несприйняття об’єднань як форми господарювання  та 
справедливе критичне оцінювання негативних соціальних аспектів їх діяльності 
спонукало до зосередження дій місцевих органів влади на розвитку фермерства і 
особистих господарств населення, що з точки зору стратегічних переваг не могло 
забезпечити зростання економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва. Наслідком цього стало втрата позицій області в обсягах виробництва 
та економічних результатах, що привело до нагромадження на селі соціальних 
проблем – прискореного демонтажу матеріально-технічної бази 
сільськогосподарського виробництва, безробіття і відтоку робочої сили в інші галузі 
та за кордон, втрати можливостей для підтримки функціонування соціальної 
інфраструктури тощо.  

6. Діюча в області модель організації виробництва характерна значним 
ступенем парцеляції земель, диспропорціями між тваринництвом і рослинництвом, 
втратою територіальних (кліматичних) переваг, використанням монокультурних 
технологій тощо. Сформувався запит і є передумови для переходу до 
соціоекономічної, тобто зорієнтованої на посилення соціальних аспектів виробничої 
діяльності, моделі розвитку аграрної сфери. 
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В умовах децентралізації та посилення ролі сільських територіальних громад 
концепція регіонального розвитку та удосконалення архітектоніки аграрної сфери 
передбачає створення умов для переходу до соціоекономічної моделі аграрної 
сфери, а її  локальна архітектоніка вимагає зростання ролі фермерства і сільських 
домогосподарств як її ключових елементів, що може забезпечити кращу соціально-
економічну основу розвитку аграрної сфери. Це відповідає очікуванням сільського 
населення та сформованим для цього передумовам. 

7. Для обгрунтування стратегії розвитку локальної аграрної сфери на основі  
результатів SWOT-аналізу і оцінки потенціальних можливостей різних 
організаційних форм запропоновано концепцію  структурної організації аграрної 
сфери області з врахування  законів архітектоніки, та вказано практичні заходи з її 
реалізації.  

Розвиток особистих селянських господарств та економічне зміцнення 
сільських домогосподарств області повинно відбуватись на пріоритетних засадах, 
оскільки  ця форма економічної діяльності як елемент архітектоніки аграрної сфери 
є надзвичайно важливою в якості стабілізуючого чинника її конструкту, зберігаючи 
своє значення на далеку перспективу.  

Доцільно заходами інституціонального впливу дещо обмежувати розвиток 
корпоративного сектора та стимулювати розвиток індивідуального сектора 
(фермерських та особистих селянських господарств). Додаткові зусилля  органів 
державного і галузевого управління необхідно направити на сприяння 
організаційній структуризації суб’єктів господарювання цього сектора.. Утворення в 
цьому середовищі інтегрованих структур локального типу на основі фермерських 
господарств, товарних особистих селянських господарств, малих переробних 
підприємств, кооперативних та інфраструктурних суб’єктів господарювання 
дозволить організаційно укрупнити індивідуальний сектор та посилити його 
конкурентні можливості  

Пропонується утриматись від інституціональних заходів підтримки 
корпоративного сектора,  стимулювати розвиток індивідуального сектора та  
сприяти його організаційній структуризації і кластеризації. Доцільно на основі 
фермерських господарств, товарних особистих селянських господарств, малих 
переробних підприємств, кооперативних та інфраструктурних субєктів, створювати 
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локальні інтегровані структури,  що організаційно укрупнить індивідуальний сектор, 
посилить його конкурентні можливості та трансформує його у змішану 
організаційну форму. 

Удосконалення локальної моделі  аграрної сфери і її соціалізація буде 
результативним при синхронному здійснені заходів  з організаційно-економічних 
перетворень на державному та локальному рівнях. 

Результати дослідження з цього розділу опубліковані в наукових працях [123, 
126, 129, 132,  141]. 
 

ВИСНОВКИ     
У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретико-методологічні основи та 

методичні підходи щодо вирішення важливої науково-прикладної  проблеми  
обгрунтування стратегії розвитку аграрної сфери як цілісної, гармонійної, системно 
збалансованої і соціально врівноваженої у відповідності до вимог  архітектоніки 
системи, що дозволяє здійснити її перехід до  соціоекономічної моделі розвитку  з 
метою досягнення  стійких темпів техніко-технологічного, організаційного, 
соціального зростання    на засадах сталого розвитку.  

На основі узагальнення існуючих підходів до вирішення цієї проблеми, 
систематизації  науково-теоретичних результатів проведеного дослідження і 
практичної їх апробації зроблено наступні висновки теоретичного, методологічного і 
прикладного характеру, зокрема: 

1. Сучасний інституціонально-організаційний і економічний стан  аграрної сфери 
України можна розглядати як закономірний результат реалізації трансформаційного 
процесу. Встановлено, що організаційно конструкцію її економічної системи 

утворюють базові сукупності суб’єктів господарюваня  високоінтегровані 
агропромислові об’єднання і сільськогосподарські підприємства, фермерські 
господарства, особисті селянські господарства. Аналіз результатів їх функціонування  у 
взаємозв’язку з  динамікою інституціональних змін у аграрній сфері дозволив 
обгрунтувати висновок про те, що трансформаційні процеси і організаційно-економічні 
перетворення в аграрній сфері можна вважати в основному завершеним, на що вказує 
ряд ознак.  Зокрема: домінує приватна власність на засоби виробництва; відсутня 
матеріальна основа попереднього способу виробництва і трансформовано продуктивні 
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сили; відсутні форми організації виробництва попереднього суспільно-економічному 
ладу і основні обсяги виробництва продукуються на приватній основі новими 
організаційно-економічними формами; завершується структурна перебудова 
сільськогосподарського виробництва як галузі; економічні відносини і процеси 
трансакцій здійснюють на основі приватних грошових потоків і фінансових ресурсів по 
всьому ланцюгу суспільного відтворення; суб’єкти економічних відносин  взаємодіють 
на основі  ринкових стимулів і мотивів; надлишкова робоча сила виведена за межі 
галузі сільськогосподарського виробництва і перебуває під опікою державних 
суспільних фондів; земля як базовий чинник генерації доходу, набула 
інституціонального статусу приватної власності; інституціональні і організаційно-
економічні перетворення набули  незворотннього характеру.  

2. Теоретико-методологічні підходи до вирішення проблеми ефективного 
функціонування аграрної сфери найбільш  об’єктивно і глибоко можна дослідити  на 
основі теоретичних положень архітектоніки як науки про цілісність, гармонійність і 
збалансованість та узгоджену взаємодію всіх елементів економічної системи. Сучасна 
архітектоніка аграрної сфери, відображає її адаптивний характер і містить  скриті 
проблемні риски, що здані похитнути стабільність всієї економічної системи. Тому 
дослідження методологічних аспектів  проблеми  формування фундаментальної 
конструкції інституційної матриці аграрної сфери з метою  усунення вказаних загрози і 
недопущення  дифузії потенційних рисків у сфері продовольчої безпеки чи в 
нерівномірному розподілі доходів є актуальною  теоретико-методологічною 
проблемою, що безпосередньо повязана з організаційно-економічними перетвореннями 
субєктів господарювання та  діями органів влади 

 3. Відмінність у  підходах до трактування змісту і суті понять, що описують 
аграрну сферу  як об’єкт наукового дослідження і управління, вимагає   її чіткої 
ідентифікації, в звязку з чим  нами удосконалено  і систематизовано дефініційну основу 
і осучаснено її у відповідності до вимог архітектоніки.  

Вперше сформульовано поняття “архітектоніка аграрної сфери” як предмет 
наукового дослідження, який  окреслює її як цілісну, збалансовану, рівноважну 
суспільно-економічну систему, процес розвитку якої відбувається у відповідності до 
законів архітектоніки. На цій підставі науково обґрунтовано і структурно окреслено 
межі аграрної сфери як екологосоціогосподарської системи, де в процесі організаційно-
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економічних перетворень та утворення нових форм економічної діяльності формується 
конструкт загальної економічної організації аграрної сфери . 

Нами сформульовано наукове узагальнення, згідно з яким  архітектоніка 
аграрної сфери – це  сформована під час трансформаційних процесів на основі 
інституціональної єдності і спільності конструктивного задуму просторова ієрархічна 
побудова цілісної суспільно-економічної системи як частини національної економіки, 
що відповідно до мети розбудови держави забезпечує ефективне використання 
ресурсів і створює можливості доступу до участі в розподілі створеного продукту та 
суспільних благ населенню, зайнятому в аграрній сфері. 

4. Аналізуючи інституціональні особливості трансформаційного процесу і їх 
вплив на динаміку організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері, 
сформовано  методичні підходи щодо дослідження  організації і функціонування 
аграрної сфери  як сукупності  базових організаційно-правових форм.  

Доведено, що поряд з впровадженням приватної власності на основні чинники 
виробництва ключовою засадою формування архітектоніки аграрної сфери є зміни в 
організації виробництва, при цьому організаційні форми економічної діяльності 
відграють визначальну роль, наділяючи окремі  групи суб’єктів господарювання 
відповідною функціональністю. В процесі аналізу показників  функціонування 
агрооб’єднань, фермерських господарств, господарств населення як  базових форм 
господарювання, оцінки результатів організаційно-економічних перетворень,  на основі  
полікритеріального аналізу було розвинуто наукове трактування поняття організаційної 
форми як економічної категорії та виявлено її  вплив на процес  формування загальної 
архітектоніки аграрної сфери у вигляді конкретних інституціоналізованих 
організаційно-правових форм господарювання.  

Обгунтовано теоретичний висновок про те, що форма як економічна категорія є 
конструктивним елементом економічної організації аграрної сфери як цілісної системи, 
що формує її конструкт. Якісні ознаки цього елемента обумовлені його 
функціональністю і є більш  динамічними, випереджаючи інституціональні 
перетворення, які відбуваються  переважно на основі аналізу практики організаційних 
перетворень. Тому  інституційні зміни в процесах організаційно-економічних 
перетворень відбуваються повільнішими темпами, ніж реальна  господарська практика.  
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5. Встановлено, що організаційно-економічні перетворення субєктів 
господарювання – це процес змін під інституціональним впливом суті і форм 
діяльності субєктів господарювання шляхом адаптації існуючих і  утворення нових 
господарюючих субєктів на засадах приватної власності, наслідком чого є утворення 
нової архітектоніки аграрної сфери як цілісної  суспільно-економічної системи у 
вигляді особливого її конструкту. 

Це неперервний процес утворення нової економічної організації господарської 
системи, напрям, динаміка і масштаби охоплення яким сукупності субєктів 
господарювання обумовлюються  впровадженням базових інститутів, що забезпечують 
ринковий характер змін, і проявляється у  конкуренції субєктів господарювання за 
ресурси та ринки збуту.  

Організаційно-економічні перетворення   в аграрній сфері виступають  
практичним механізмом формування її архітектоніки, а необхідність забезпечення 
ефективності використання приватного капіталу  в нових формах вимагає зростання 
масштабів їх діяльності через утворення більш складних структур, які на 
завершальному етапі організаційно-економічних перетворень  проявились у формі 
агропромислових обєднань. 

6. Оцінюючи вплив інституціональних змін на  динаміку та синхронність 
процесів  трансформації основних організаційно-правових форм діяльності в аграрній 
сфері, можна встановити окремі особливості, які дозволяють обгрунтувати сучасний 
стан рівноваги, стійкості і збалансованості аграрної сфери  як цілісної системи, з 
позицій її архітектоніки. 

На основі історичного підходу через  оцінку змін якісних характеристик 
основних організаційних форм економічної діяльності запропоновано періодизацію 
процесу організаційно-економічних перетворень. Встановлено, що  на початковому 
етапі в період структурно-організаційної декомпозиції попередньої виробничої системи 
організаційно-економічні перетворення відбувались спонтанно через набуття 
існуючими формами господарювання нових організаційно-правових статусів. У 
середовищі сільських домогосподарств трансформації були менш кардинальними, тоді 
як  колективні господарства, міжгосподарські, переробні та обслуговуючі підприємства 
зазнали значних трансформацій саме в формах організації діяльності. Це було однією з 
причин, що привело до втрат обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 
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оскільки техніко-технологічні можливості, уречевлені в наявних виробничих активах, а 
також організаційно-структурні звязки в рамках продуктових ланцюжків перестали 
бути передумовами для ефективності виробництва.  

Обгрунтовано твердження про те, що після  інсталяції базових інститутів і 
формування інституціонального середовища процес організаційно-економічного 
розвитку в аграрній сфері вийшов з фази деконструкції і перетворився з 
трансформаційного на еволюційний. Такий характер організаційно-економічних 
перетворень є зсістом сучасного процесу формування архітектоніки аграрної сфери. 

7. Організаційно-економічні перетворення і зміни організаційних форм 
діяльності відбуваються двома шляхами- через адаптацію існуючих форм шляхом змін 
їх організаційно-правового статусу на основі нормативних документів (колективних 

господарств у спілки селян-пайовиків, підсобних господарств  у особисті селянські 
господарства ) та утворення нових форм господарювання шляхом їх запозичення з 
господарської практики зарубіжних країн (фермерські господарства, агропромислові 
обєднання). 

Результатом цього процесу є утворення такої конструкції економічної системи в 
сільськогосподарському і агропромисловому виробництві, яка на початкових стадіях 
перетворень є організаційно неструктурованою, проте здійснює координацію взаємодії 
між учасниками економічного процесу на основі ринкових механізмів в умовах, коли 
відносни власності стають домінуючими у формуванні мотивів, стимулів  і механізмів  
економічної діяльності.   

8. Встановлено, що недосконалість інституційного середовища, відставання 
інституційних перетворень від темпів зростання виробництва створює нерівномірність 
розвитку базових організаційних форм, внаслідок чого випереджаючі темпи розвитку і 
зростання масштабів агропромислових об’єднань привели до їх домінування в 
загальній архітектоніці аграрної сфери  за обсягами виробництва  та його економічною 
ефективністю. Досліджуючи цей аспект проблеми, було розроблено  авторський 
теоретико-методичний підхід щодо обгрунтування взаємозв’язку між організаційною 
формою і ефективністю її функціонування.  

Встановлено, що ефективність функціонування організаційцної форми 
проявляється через ефект масштабу як економія від комбінації ресурсних чинників у 
виробничій сфері (мікрорівень-трансформаційні витрати) та як отримання  вигоди, що 
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забезпечується діяльністю цієї форми в зовнішньому середовищі (макрорівень-
транзакційні витрати). Для складних організаційно структурованих інтегрованих форм 
ефект масштабу додатково зростає за рахунок економії витрат на внутріфірмову 
взаємодію (мезорівень-інтеракційні витрати).  

Таким чином,  ефект масштабу є властивим для всіх організаційних форм, а його 
обсяг перебуває в залежності від виду організаційно-правової форми господарюючого 
суб’єкта, рівня його інституціоналізації та структурної організації. Ключовим критерієм 
досягнення ефекту масштабу є якість інституціонального середовища та загальна 
архітектоніка аграрної сфери.   

9. Утворення фермерських господарств як організаційної форми господарювання 
відбувалось шляхом їх імплементації в суспільно-економічну систему аграрної сфери 
як індивідуальної організаційно-правової форми економічної діяльності. 

Ресурсною базою цієї форми на початковому етапі був пайовий капітал, власні 
фінансові ресурси сільських домогосподарств, особистий  підприємницький хист, що за 
мінімального рівня інституціонального забезпечення діяльності цієї форми обумовило 
її низьку функціональну, економічну і соцільну ефективність та другорядну роль в 
формуванні  архітектоніки аграрної сфери як її онвого конструктивного  елемента. 

  Історично процес утворення цієї форми невиправдано затягнувся, що 
спричинило структурну деформацію конструкту архітектоніки аграрної сфери, 
нерівноправність конкурентих відносин між різними формами господарювання.  
Фермерство як форма економічної діяльності є менш динамічним  у  реалізації своїх 
функціональних можливостей і в більшій мірі, ніж агрообєднання, залежить від 
інституціональної підтримки, тому  перетворення фермерських господарств у більш 
масштабні і ефективніші субєкти господарювання відбувається сповільненими 
темпами, що не відповідає організаційно-економічному потенціалу цієї форми.  

Сучасне фермерство є стабільною, стійкою організаційно-правовою формою, яка 
розвивається на власній основі і здатна функціонувати на ринку самостійно, що вказує 
на  завершення етапу його організаційно-економічного становлення  як форми, однак її 
імплементація в ринкову систему в аграрній сфері є ще незавершеним процесом. 
SWOT-аналіз перспектив розвитку цієї організаційної форми  вказує на її значний 
потенціал. Тому в умовах децентралізації влади та розгортання економічної бази 
сільських територіальних громад створюються додаткові  передумови для подальших 
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організаційно-економічних перетворень фермерства як потенційно найбільш 
соціалізованої форми сільської економіки,  що базується на   сільських 
домогосподарствах. 

10. Сільські домогосподарства і діючі в їх складі особисті селянські господарства 
є найбільш масовою організаційною формою економічної діяльності та базовим 
елементом архітектоніки аграрної сфери.  Організаційно-економічні перетворення 
цього елемента пропонується  оцінювати в двох аспектах – зміни їх ролі в формуванні 
ринкової системи аграрної сфери на макроекономічному рівні, та з позицій 

мікроекономіки  зміни у функціонуванні особистих селянських господарств як форми 
економічної діяльності, що має ознаки товарного виробництва. 

Встановлено, що суспільно-економічна природа сільських домогосподарств в 
трансформаційний  період не зазнала істотних змін, хоча  у відповідності з  законами 
ринкового кругообігу їх  роль як постачальника ресурсів (земля, робоча сила, частково 
заощадження) і споживача  товарів і послуг зросла. В історичному значенні період 
організаційно-економічних перетворень сільських домогосподарств був 
короткочасним, зміни не були кардинальними, а їх темпи відносно швидкими. В силу 
своєї консервативності особисті селянські господарства як економічна основа сільських 
домогосподарств виявились  найбільш стабільними елементами архітектоніки аграрної 
сфери і компенсували втрату виробничих можливостей інших організаційно-правових 
форм, які перебували в стані трансформації,  чим забезпечили мінімальний рівень 
продовольчої безпеки держави. Разом з цим інституційні стимули для наступного 
перетворення малотоварних особистих селянських господарств у фермерські не були 
задіяні і є слабкими. Динаміка змін в обсягах виробництва свідчить, що роль особистих 
селянських господарств поступово знижується при  зростанні ефективності інших 
організаційно-правових форм. Прогнозування перспектив їх розвитку на основі SWOT-
аналізу вказує на необхідність  стимулювання переходу від орендної моделі 
використання землі як основного ресурсу сільської економіки на шляху її переходу до 
соціоекономічної моделі. 

11. Удосконалення архітектоніки аграрної сфери з метою переходу до 
соціоекономічної моделі розвитку  вимагає обгрунтування місця основних 
організаційних форм у її структурі. Удосконалення  взаємодії форм господарювання  у 
відповідності до   законів архітектоніки передбачає усунення диспропорцій в темпах 
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розвитку окремих форм господарювання, досягнення синхронності  в динаміці 
інституціональних перетворень з метою посилення соціальної спрямованості в 
розподілі сукупного доходу, що утворюється в аграрній сфері, з поступовим  
переходом до соціоекономічної моделі її розвитку. З врахуванням цих вимог було 
обгрунтовано теоретико-методологічну конструкцію механізму стратегічного 
управління процесом формування архітектоніки аграрної сфери, де обумовлено 
необхідність формування підсистеми агросоціоекономічного змісту як  складової 
системи її соціоекономічної моделі. Переорієнтація аграрної сфери на засадах 
соціоекономіки повинна забезпечити системну трансформацію аграрної політики у 
значно ефективнішу агросоціоекономічну політику, яка повинна забезпечувати 
соціально-економічну, суспільно-політичну та державостворювальну функції. За цих 
умов  аграрна сфера, набуваючи соціоекономічного змісту, відповідної суспільної та 
соціальної результативності, покликана створювати кращі  передумови для відтворення 
людського капіталу, розвитку сільського укладу життя та відтворення сільських 
поселень, а отже, ефективнішому функціонуванні сільськогосподарського виробництва 
та кращій збалансованості і стійкості архітектоніки аграрної сфери держави. 

12.  Соціоекономічна переорієнтація  моделі аграрної сфери як стратегія 
удосконалення її архітектоніки  може бути здійснена шляхом організаційно-
економічних перетворень базових організаційних форм  через прогнозування їх частки  
у валовому виробництві сільськогосподарської продукції на основі  використання 
економіко-математичних методів. Розрахунки показують, що при існуючих трендах 
росту сільськогосподарського виробництва архітектоніка аграрної сфери  держави 
формуватиметься під впливом корпоративного сектора, частка якого  в 2025 році  у 
валовому виробництві становитиме 29 %, (індекс росту 116,5 %),  а частка 
індивідуального сектора сумарно зросте з 51,8 % до 52,3 % (індекс росту 101 %), в тому 
числі за рахунок значного зростання фермерства з 9,2 % до 12,1 % (індекс росту 
131,5 %) та скорочення частки особистих селянських господарств з 42,6 % до 40,1 % 
(індекс 94,1 %). 

Запропоновано на середньострокову перспективу за рахунок інституціональних 
впливів обмежувати розвиток корпоративного сектора (в формі  агропромислових 
обєднань) та стимулювати розвиток індивідуального сектора (фермерських та 
особистих селянських господарств), для чого доцільно на державному рівні визначити 
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обєктивно обгрунтовані показники очікуваної структури виробництва. Для успішної 
реалізації  цієї стратегії інституціональні впливи  повинні бути підтримані фінансовими 
заходами, направленими на підтримку прискореного розвитку індивідуального сектора. 

13. Процес соціоекономічної переорієнтації аграрної сфери має регіональні 
особливості, тому державне управління удосконаленням архітектоніки аграрної сфери 
необхідно здійснювати на основі розробки локальних моделей та регіональних 
стратегічних концепцій, що було здійснено на основі показників функціонування 
аграрної сфери Львівської області. На відміну від архітектоніки аграрної сфери 
держави, що  сформувалась під дією загальних інституційних змінь, стан локальної 
архітектоніки області було обумовлено також  темпами і напрямами організаційно-
економічних перетворень як наслідку дій місцевих органів влади і самоврядування, 
ментальними особливостями сільського населення, історичними традиціями даної 
території.  

На початковому етапі розвиток агропромислових обєднань як організаційної 
форми не мав сприяння з боку  органів влади через негативні соціальні аспекти їх 
діяльності. Організаційні зусилля та інституціональна підтримка  органів влади була 
спрямована на розвиток  фермерства і трансформацію особистих господарств 
населення, що з точки зору стратегічних переваг не могло забезпечити зростання 
економічної ефективності  сільськогосподарського виробництва. Тому було допущено 
значний спад обсягів виробництва та утворення  соціальних проблем внаслідок 
демонтажу  матеріально-технічної бази виробництва, зростання безробіття і відтоку 
робочої сили в інші галузі та за кордон, втрати можливостей для підтримки 
функціонування соціальної інфраструктури. 

Встановлено, що сформовано в області модель організації агропромислового 
виробництва характерна значним ступенем парцеляції земель, диспропорціями між 
тваринництвом і рослинництвом, втратою територіальних (кліматичних) переваг, 
використанням монокультурних технологій. Тривалими є тенденції до скорочення 
чисельності сільського населення,  занепаду соціальної, логістичної інфраструктури 
тощо.  В звязку з цим актуальним є запит і сформувались  передумови для переходу до 
соціоекономічної, тобто зорієнтованої на посилення соціальних аспектів виробничої 
діяльності, локальної моделі розвитку аграрної сфери. 
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14. Для обгрунтування стратегії розвитку локальної аграрної сфери на основі  
результатів SWOT-аналізу і  оцінки потенціальних можливостей різних організаційних 
форм запропоновано концепцію  структурної організації аграрної сфери області. Для її 
реалізації управління процесом удосконалення архітектоніки аграрної сефри слід 
направити першочергово на  створення нової якості середовища, в якому пріоритетні 
організаційні форми зможуть краще реалізувати свій потенціал, в тому числі і через 
ефект масштабу . 

В якості стабілізуючого чинника конструкту архітектоніки. на перспективу 
пріоритетним є розвиток особистих селянських господарств, для розвитку яких 
пропонується утворювати в територіальних громадах спеціальні агенції. Пропонується  
утриматись від інституціональних заходів підтримки корпоративного сектора,  
стимулювати розвиток індивідуального сектора та  сприяти його організаційній 
структуризації і кластеризації. Доцільно на основі фермерських господарств, товарних 
особистих селянських господарств, малих переробних підприємств, кооперативних та 
інфраструктурних субєктів, створювати локальні інтегровані структури,  що 
організаційно укрупнить індивідуальний сектор, посилить його конкурентні 
можливості та трансформує його у змішану організаційну форму. 

Інституціональне сприяння органів державної влади і місцевого самоврядування 
необхідно направити на створення сектора економіки послуг, інтернетизацію і 
логістичну інфраструктуру, започаткування мережевої організації сільської економіки 
на засадах цифрової економіки. 

Удосконалення локальної моделі  аграрної сфери і її соціалізація буде 
результативним при синхронному здійснені заходів з організаційно-економічних 
перетворень на державному та локальному рівнях. 
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Додаток А 

Ефективність діяльності сільськогосподарських товаровиробників України 

Показник 2005 р. 2010 р. 2013р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Усі категорії господарств 
площа с.г. угідь, тис. га 37039,4 41476,0 41425,8 41511,7 41507,9 41504,9 41489,3 
кількість зайнятих,  
тис. осіб 4005,5 3115,6 3110,9 3091,4 2870,6 2866,5 2860,7 

вартість валової продукції, млн грн, у т.ч. 179605,8 187526,1 246109,4 251427,2 239467,3 254640,5 249157,0 
на 100 га угідь, тис. грн 484,9 513,9 691,4 708,3 674,2 715,7 600,5 
на одного зайнятого, тис. грн 44,8 60,2 79,1 81,3 83,4 88,8 87,1 

Сільськогосподарські підприємства (без фермерських господарств) 
площа с.г. угідь, тис. га 18455,5 16298,8 н.д 15841,2 16403,2 15383,3 15129,8 
Кількість зайнятих, тис. осіб 1003,5 548,9 н.д. 436,12 409 412,8 418,2 
вартість валової продукції, у т.ч. 64587,2 82123,2 н.д. 119869,6 113009,3 123017,6 118792,1 
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Закінчення додатку А 
 

на 100 га угідь, тис. грн 350,0 503,9 н.д. 756,7 688,9 799,7 785,1 
на одного зай-нятого, тис. грн 64,4 149,6 н.д. 274,9 276,3 298,0 284,1 

Фермерські господарства 
площа с.г. угідь, тис. га 3661,2 4290,8 н.д. 4707,7 4343,7 4437,9 4580,1 
Кількість зайня-тих, тис. осіб 133,5 98,4 н.д. 94,8 93,7 96,7 97,3 
вартість валової продукції, у т.ч. 8177,5 11965,8 н.д. 19188,8 18909,3 22101,4 21743,1 
на 100 га угідь, тис. грн 223,4 278,9 н.д. 407,6 435,3 498,0 474,7 
на одного зай-нятого, тис. грн 61,3 121,6  202,4 201,8 228,6 223,5 

Господарства населення 
площа с.г. угідь (для ведення то-варного ви-
робництва), тис. га 7229,6 9213,7 н.д. 9504,3 9424,6 9286,7 9257,4 

кількість господарств, тис. од. 4915,3 4540,4 н.д. 4136,8 4108,4 4075,2 4056,4 
вартість валової продукції,  
у т.ч. 106841,1 100797,5 112426,3 112368,8 107548,7 109521,5 108621,8 

на 100 га угідь, тис. грн 1477,8 1094,0 н.д. 1182,3 1141,1 1179,3 1173,3 
на одне господарство,  
тис. грн 21,7 22,2 н.д. 27,2 26,2 26,9 26,8 

*Джерело: [320,321,322,323,324] 
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                                                                                  Додаток А 1 

Показники діяльності окремих агрохолдингів, які розмістили акції на біржах* 

 

 
 
 
 
Компанія 

2013 р. 2014 р 2015 р. 2016 р. 2017 р.** 
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МХП 1496 391 162 1379 510 -
412 1183 459 -126 1135 415 59 1400 490 170 

Кернел 2797 291 105 2330 397 101 2330 397 101 1989 346 225 2128 381 282 
Астарта 491 91 34 468 159 -90 349 144 18 402 167 90 445 170 113 
Авангард 661 301 238 420 129 -27 230 -69 -158 191 1 -57 180 22 2 
Овостар 81 36 31 75 29 26 76 35 32 84 40 35 90 43 37 

*Джерело: розраховано за даними [44] 
**Примітка: прогнозні показники 
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Додаток А2  
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                                                                                                                  Додаток Б 
 

Кількість фермерських господарств (на кінець року; одиниць)  
 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Україна 34168 х х х х 
Україна1 33115 33084 32303 33682 34137 

Автономна  
Республіка Крим 1053 ... …   

Область      
Вінницька 1612 1648 1733 1894 1925 
Волинська 582 579 565 600 600 
Дніпропетровська 3126 3165 3179 3194 3225 
Донецька 1323 1348 924 956 947 
Житомирська 558 548 547 586 608 
Закарпатська 1030 977 883 939 927 
Запорізька 2091 2068 2041 2046 2048 
Івано-Франківська 445 444 445 507 516 
Київська 1095 1110 1133 1221 1236 
Кіровоградська 2395 2430 2465 2550 2595 
Луганська 1032 990 757 802 801 
Львівська 786 760 727 788 813 
Миколаївська 3445 3408 3338 3373 3389 
Одеська 4117 4038 3963 3966 4001 
Полтавська 1602 1665 1714 1804 1858 
Рівненська 398 385 356 371 373 
Сумська 592 597 600 639 649 
Тернопільська 596 582 576 620 636 
Харківська 1064 1091 1127 1211 1256 
Херсонська 2068 2050 1990 2047 2070 
Хмельницька 996 1022 1027 1095 1128 
Черкаська 1051 1090 1120 1274 1306 
Чернівецька 626 601 585 596 587 
Чернігівська 485 488 508 598 627 

Київ                                                                                                                                                                 5                            13 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя, дані за 2014-2017 рр. також без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції. 
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Додаток Б1 

Площа сільськогосподарських угідь у користуванні  
фермерських  господарств, (на кінець року; тисяч гектарів) 

 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 4408,6 х х х Х 
Україна1 4273,5 4578,3 4343,7 4437,9 4580,1 
Автономна  
Республіка Крим 135,1 … …   

Область      
Вінницька 227,2 274,6 249,2 250,3 260,2 
Волинська 47,6 47,1 48,2 55,2 63,6 
Дніпропетровська 442,5 491,5 451,5 455,2 452,5 
Донецька 202,4 240,2 171,8 181,4 177,1 
Житомирська 57,2 62,0 62,6 68,8 74,8 
Закарпатська 10,7 10,6 10,0 9,8 9,3 
Запорізька 351,6 387,9 341,4 346,6 358,5 
Івано-Франківська 27,7 28,0 28,0 29,1 31,8 
Київська 129,3 143,4 148,3 151,8 153,4 
Кіровоградська 405,0 439,1 414,9 417,3 428,7 
Луганська 257,9 238,8 216,2 227,7 230,3 
Львівська 52,1 50,7 51,4 55,4 63,1 
Миколаївська 342,2 351,2 351,5 352,2 364,3 
Одеська 394,8 429,0 415,8 399,6 407,7 
Полтавська 219,8 222,8 231,8 242,8 262,5 
Рівненська 30,6 34,1 30,5 30,8 32,7 
Сумська 108,4 113,2 115,0 120,2 124,9 
Тернопільська 74,6 63,6 63,9 67,7 74,3 
Харківська 243,5 263,6 251,6 264,7 271,3 
Херсонська 263,3 273,6 269,7 275,3 280,1 
Хмельницька 123,6 126,8 133,6 134,1 137,7 
Черкаська 138,0 145,4 151,3 156,3 161,9 
Чернівецька 29,7 31,1 29,6 29,4 28,8 
Чернігівська 93,8 110,0 105,9 115,4 127,8 
 КИЇВ                                                                                                     0,8         2,8 
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Додаток Б2 
Виробництво основних сільськогосподарських культур  

фермерськими господарствами 
Показник 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовий збір, тис. т 
Зернові  та зернобобові 
культури – всього 

1256,4 4082,7 4702,5 7522,4 7693,3 7650,2 8880,9 8686,4 

Цукрові буряки          
(фабричні) 

755,1 1373,1 1154,7 611,1 1086,8 618,9 973,4 1105,0 

Соняшник 347,3 735,0 1208,5 2154,4 1956,1 2167,0 2644,3 2365,3 
Картопля 56,4 84,7 161,3 277,6 206,9 126,0 120,7 107,4 
Овочі 82,6 156,1 211,9 307,3 327,8 282,5 298,4 272,1 
Плодові та ягідні 3,9 10,8 37,0 43,9 55,8 68,3 95,5 75,5 

Урожайність, центнерів з 1 га зібраної площі 
Зернові  та зернобобові 
культури – всього 

15,8 22,0 21,9 32,1 35,3 33,4 39,2 37,1 

Цукрові буряки        
(фабричні) 

186,3 238,1 250,8 376,0 507,1 422,3 486,4 499,1 

Соняшник 10,2 11,1 13,4 20,9 18,2 20,8 21,2 18,8 
Картопля 128,9 150,8 159,5 225,5 227,0 163,2 182,6 189,2 
Овочі 78,2 136,5 159,2 288,2 297,0 316,3 307,9 348,4 
Плодові і ягідні 11,5 17,3 49,7 58,5 68,2 69,8 91,3 69,4 
 

Площа, з якої зібрано врожай, тисяч гектарів 
Зернові  та зернобобові 
культури – всього 

794,2 1856,2 2145,5 2344,7 2182,0 2287,7 2264,7 2341,7 

Цукрові буряки        
(фабричні) 

40,5 57,7 46,0 16,3 21,4 14,7 20,1 21,9 

Картопля 4,4 5,6 10,1 12,3 9,1 7,7 6,4 5,8 
Овочі 10,6 11,4 13,3 10,7 11,0 8,9 9,7 7,7 
Плодові і ягідні 3,4 6,2 7,4 9,8 9,7 9,8 10,3 10,7 
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Додаток Б3 
Частка виробництва основних сільськогосподарських культур 

фермерськими господарствами, (у відсотках до загального обсягу) 
 

Показник 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Зернові  та зернобобові культури – 
всього 

5,1 10,7 12,0 11,9 12,0 12,7 13,4 14,0 

у тому числі          
пшениця  5,3 11,9 13,5 14,2 14,3 14,7 14,3 14,6 
ячмінь  5,5 12,9 14,6 15,5 16,8 16,1 16,0 16,2 
кукурудза на зерно 4,2 5,7 7,8 9,4 8,6 9,3 9,0 9,1 
просо 10,3 13,5 19,5 14,3 20,6 22,8 21,3 21,8 
гречка 10,5 16,3 20,0 17,5 19,2 18,1 17,8 18,2 
Цукрові буряки         (фабричні) 5,7 8,9 8,4 5,7 6,9 6,0 6,9 7,4 
Соняшник 10,0 15,6 17,8 19,5 19,3 19,4 19,4 19,3 
Соя 3,3 13,2 14,1 15,5 15,7 16,2 16,0 15,9 
Ріпак 4,0 12,1 15,0 17,5 18,2 16,4 16,1 15,1 
Картопля 0,3 0,4 0,9 1,2 0,9 0,6 0,6 0,5 
Овочі 1,4 2,1 2,6 3,1 3,4 3,1 3,2 2,9 
Культури плодові та ягідні 10,0 5,5 3,9 4,3 3,5 5,2 4,8 3,7 
Кукурудза на силос і зелений корм 1,8 3,3 4,5 5,3 6,0 5,9 5,6 5,4 
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Додаток Б4 
 

Кількість сільськогосподарських тварин у фермерських господарствах  
(на кінець року; тисяч голів) 

 

Показник Роки 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Велика рогата      
худоба  

102,5 109,5 95,3 111,8 103,7 106,3 105,7 106,5 

у т. ч. корови 35,8 38,2 37,4 45,0 41,1 41,7 39,9 39,2 
Свині 54,0 150,2 294,8 272,9 249,9 276,1 273,0 238,9 
Вівці та кози 6,0 32,9 57,9 59,4 46,8 43,5 45,0 46,2 
Коні 6,0 5,7 3,3 2,7 2,1 1,6 1,5 1,4 
Кролі 4,9 0,8 0,8 5,1 3,3 4,3 1,9 1,5 
Птиця  115,9 1083,8 2878,3 2891,2 2813,7 2538,9 2113,9 3177,5 
Бджолосімї,  
тисяч 

7,2 10,0 8,8 7,2 6,3 5,6 5,3 5,1 

Частка у  загальній чисельності, %/ 
Велика рогата     
худоба  

1,1 1,7 2,1 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 

у т. ч. корови 0,7 1,1 1,4 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 
Свині 0,7 2,1 3,7 3,4 3,4 3,9 4,1 3,9 
Вівці та кози 0,3 2,0 3,3 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 
Коні 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 
Кролі 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
Птиця  0,1 0,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 1,6 
Бджолосімї 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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 Додаток Б5 

Виробництво основних видів продукції тваринництва  
фермерськими господарствами 

 
 

Показник Роки 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

М’ясо (у забійній масі), 
тис.т  

8,2 14,2 47,6 63,8 56,6 52,3 56,3 58,2 

Молоко, тис.т 67,8 96,3 112,1 156,8 166,8 177,4 183,6 194,8 
Яйця, млн.шт 6,7 19,0 78,4 68,0 76,1 75,5 95,3 89,1 
Вовна, т 9 71 128 99 84 69 55 55 
Мед, т 83 117 215 172 138 120 124 111 

Частка у  загальному виробництві, %/ 
М’ясо (у забійній масі)  0,5 0,9 2,3 2,7 2,4 2,3 2,4 2,5 
Молоко 0,5 0,7 1,0 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 
Яйця  0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6. 0,6 
Вовна 0,3 2,2 3,1 2,8 3,2 3,0 2,7 2,8 
Мед 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Додаток Б6 
 

Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції 
 у фермерських господарствах, млн. грн 

 

Показник Роки 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Сільськогоспо-дарська продукція – всього, у постійних 
цінах 2010р. 

3125,2 8177,5 11965,8 19091,4 19188,8 18909,3 22101,4 21743,1 

у тому числі         
продукція              рослинництва 2903,3 7719,2 10840,9 17695,3 17847,0 17565,4 20705,3 20338,8 
продукція                тваринництва 221,9 458,3 1124,9 1396,1 1341,8 1343,9 1396,1 1404,3 

У відсотках до підсумку 
Сільськогоспо-дарська продукція – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у тому числі         
продукція              рослинництва 92,9 94,4 90,6 92,7 93,0 92,9 93,7 93,5 
продукція                тваринництва 7,1 5,6 9,4 7,3 7,0 7,1 6,3 6,5 

У відсотках  до загального обсягу сільськогосподарського виробництва 

Сільськогоспо-дарська продукція – всього 2,1 4,6 6,1 7,6 7,6 7,9 8,7 8,7 
у тому числі         
продукція                  рослинництва 3,1 6,7 8,7 10,1 10,0 10,4 11,2 11,3 
продукція                тваринництва 0,4 0,7 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 
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Додаток В 

Динаміка кількості особистих селянських господарств та площ 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у 

регіонах України7,8 

Показник 
Кількість господарств, тис. 

Площа земельних ділянок для 
ведення особистого селянського 

господарства, 
тис. га 

2006 р. 2011 р. 2016 р. +/- 2006 р. 2011 р. 2016 р. +/- 

Вінницька 356,7 323,6 282,6 -74,1 175,0 158,9 144,5 -30,5 

Волинська 167,0 160,6 152,2 -14,8 135,0 203,4 228,9 93,9 

Дніпропетровська 211,8 193,4 172,9 -38,9 114,8 106,8 96,9 -17,9 

Донецька 149,3 115,4 79,6 -69,7 78,3 79,0 55,4 -22,9 

Житомирська 220,7 202,2 187,2 -33,5 126,6 114,6 98,0 -28,6 

Закарпатська 230,1 234,4 229,3 -0,8 83,1 81,8 80,2 -2,9 

Запорізька 153,3 138,0 124,7 -28,6 125,3 114,8 109,6 -15,7 

Івано-Франківська 275,5 267,7 259,8 -15,7 167,1 156,9 149,9 -17,2 

Київська 277,5 261,5 233,6 -43,9 137,5 114,0 93,3 -44,2 

Кіровоградська 171,2 138,2 125,9 -45,3 120,0 95,7 89,9 -30,1 

Луганська 47,2 56,0 45,2 -2,0 28,3 35,6 32,2 3,9 

Львівська 315,0 302,4 282,5 -32,5 220,7 185,6 161,7 -59,0 

Миколаївська 87,3 84,3 80,3 -7,0 66,3 66,3 66,6 0,3 

Одеська 208,2 188,0 179,6 -28,6 141,6 123,1 121,5 -20,1 

Полтавська 249,5 226,3 196,6 -52,9 178,0 160,2 142,6 -35,4 

Рівненська 194,6 190,9 180,5 -14,1 144,2 137,9 128,0 -16,2 

Сумська 168,4 148,8 133,6 -34,8 114,3 98,7 90,3 -24,0 

Тернопільська 211,2 198,2 185,6 -25,6 167,4 157,4 146,6 -20,8 

Харківська 169,2 154,2 142,7 -26,5 117,8 101,3 90,2 -27,6 

Херсонська 105,5 92,0 87,2 -18,3 100,5 98,8 92,7 -7,8 

Хмельницька 253,3 231,9 212,9 -40,4 129,1 119,7 115,2 -13,9 

Черкаська 255,3 231,9 204,2 -51,1 131,9 113,8 99,6 -32,3 

Чернівецька 187,0 183,6 176,3 -10,7 81,7 83,3 76,2 -5,5 

Чернігівська 203,5 173,6 153,4 -50,1 131,1 109,2 93,3 -37,8 
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Додаток В 1 

 
Середній розмір землі сільських домогосопларств та питома вага 

земельних часток-паїв і орендованих ділянок за регіонами 
Україник, 2017 р.  

 

Середній розмір площі землі, га/ 
 

Питома 
вага 

земельних 
часток-паїв 

та 
орендовани
х ділянок у 
загальній 

площі землі 
домогоспод

арств, %/  

усі 
домогоспо

дарства/  
 

у т. ч. домогосподарства з площею 
землі/  

 

0,5 га і  
менше/  

 

0,51–1,00 
га/  

 

1,01 га і  
більше/  

 

Україна 1,23 0,28 0,70 4,07 46,7 

Вінницька 0,85 0,28 0,69 3,00 21,5 
Волинська 1,74 0,29 0,74 2,84 43,3 
Дніпропетровська 1,89 0,27 0,67 12,96 76,6 
Донецька 1,33 0,28 0,67 8,91 57,3 
Житомирська 0,93 0,31 0,73 2,28 24,0 
Закарпатська 0,92 0,28 0,70 2,24 24,6 
Запорізька 2,40 0,21 0,65 14,53 74,1 
Івано-Франківська 0,82 0,31 0,73 1,68 10,4 
Київська 0,66 0,27 0,66 3,88 17,2 
Кіровоградська 2,13 0,26 0,68 10,86 73,6 
Луганська 2,13 0,23 0,69 6,96 66,1 
Львівська 0,96 0,31 0,72 2,00 20,4 
Миколаївська 2,57 0,25 0,65 8,00 77,7 
Одеська 1,24 0,21 0,67 6,99 68,0 
Полтавська 1,20 0,31 0,73 3,36 24,0 
Рівненська 1,52 0,30 0,71 3,06 56,5 
Сумська 0,94 0,29 0,73 3,27 26,5 
Тернопільська 1,12 0,28 0,74 2,17 22,9 
Харківська 1,37 0,26 0,67 8,39 58,6 
Херсонська 1,79 0,22 0,67 7,89 76,1 
Хмельницька 0,83 0,34 0,69 2,37 21,0 
Черкаська 0,86 0,27 0,68 3,92 41,4 
Чернівецька 0,93 0,36 0,70 2,41 34,0 
Чернігівська 0,99 0,34 0,72 2,37 14,4 
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Додаток В2 

 
Динаміка посівних площ сільськогосподарських культур у 

господарствах населення України, тис. га9 
 

Показник 
Рік 

1990 1995 2000 2005 2010 2015* 2016* 
Зернові та 
зернобобові 
культури  

392,7 973,9 1671,3 3497,2 3809,7 4019,0 3939,6 

Цукров буряки 
(фабричні) 0,1 26,4 69,3 148,0 42,2 23,9 20,9 

Соняшник     28,0 66,2 272,2 789,9 905,2 1012,0 1105,3 
Льон-довгунець 0,0 0,0 0,1 0,1 – 0,1 0,1 
Соя 0,0 0,0 0,4 25,9 43,8 155,6 152,0 
Ріпак – 0,2 1,2 4,5 43,0 16,6 13,6 
Картопля 999,9 1414,8 1602,4 1497,3 1379,7 1268,2 1289,8 
Овочі відкритого 
ґрунту   136,6 291,7 403,9 410,4 413,5 405,0 406,3 

Продовольчі 
баштанні культури 16,9 11,2 22,0 37,8 71,9 66,7 65,4 

Кормові 
коренеплоди 101,3 154,9 181,5 273,5 240,1 211,8 207,1 

Кукурудза 
кормова 4,8 6,5 23,1 55,6 25,8 23,6 23,5 

Однорічні трави 90,3 121,8 160,2 276,1 257,9 255,2 246,9 
Багаторічні трави 199,6 321,9 382,4 551,1 677,9 692,2 691,2 
Плодоягідні 
насадження 405,9 408,6 147,2 153,0 161,0 160,0 157,8 

Виноградники 16,5 16,6 12,0 12,7 13,4 13,1 12,9 
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Додаток В 3 
Cтруктура посівних площ у сільських домогосподарствах за 

регіонами України, 2017 р. 
 (у відсотках/ 

 

Зернові та 
зернобобо

ві 
культури/ 

 

Технічні   
культури/ 

 

Картопля/ 
 

Овочі 
відкритог
о ґрунту 

та 
баштанні 
культури/ 

 

Кормові 
культури/ 

Довідково
: частка 

ріллі, що 
не була 
засіяна 

під 
урожай 
2017р./  

 

Україна 51,0 18,1 12,7 3,7 14,5 8,1 

Вінницька 40,4 9,6 17,5 3,1 29,4 1,6 
Волинська 50,4 1,0 26,9 3,0 18,7 20,3 
Дніпропетровська 60,4 30,1 3,9 3,4 2,2 2,5 
Донецька 55,2 28,2 6,7 4,3 5,6 7,3 
Житомирська 30,3 1,0 22,4 3,6 42,7 7,6 
Закарпатська 41,0 0,7 21,6 9,1 27,6 21,5 
Запорізька 55,7 32,9 2,8 1,9 6,7 7,0 
Івано-Франківська 23,7 0,5 18,5 3,1 54,2 18,0 
Київська 36,1 22,3 29,3 6,9 5,4 7,8 
Кіровоградська 43,3 43,4 4,3 2,0 7,0 2,3 
Луганська 48,9 39,3 4,0 2,6 5,2 24,9 
Львівська 36,2 0,1 28,1 4,7 30,9 12,3 
Миколаївська 49,1 41,6 2,2 1,8 5,3 6,0 
Одеська 74,7 13,2 6,9 3,3 1,9 1,0 
Полтавська 63,9 14,3 7,9 4,9 9,0 0,9 
Рівненська 53,5 0,1 24,3 3,0 19,1 18,8 
Сумська 43,7 6,5 23,4 5,0 21,4 14,1 
Тернопільська 64,0 1,7 15,9 1,9 16,5 1,0 
Харківська 57,4 24,2 7,2 5,5 5,7 3,7 
Херсонська 65,8 18,7 5,4 7,3 2,8 15,7 
Хмельницька 34,1 4,7 19,9 3,0 38,3 2,2 
Черкаська 48,8 20,3 13,4 4,5 13,0 3,0 
Чернівецька 52,1 12,8 16,1 3,8 15,2 4,7 
Чернігівська 26,4 1,1 34,1 4,7 33,7 15,4 
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Додаток В4 

Динаміка виробництва сільськогосподарських  культур господарствами 

населення України, тис. т10 

Показник 
Рік 

2017 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Зернові та 
зернобобові 
культури 

4494,8 9225.! 9491,6 13392,3 13956,7 13619,2 14065,8 14011,6 

Буряки цукрові 1604,7 3522,4 1085,8 1688,6 1134,7 777,0 662,4 654,4 
Соняшник 451,7 996,2 1185,9 1604,7 1452,1 1631,9 1869,8 1638,8 
Картопля 19561,4 19222,7 18222,3 21559,2 22934,5 20283,3 21282,1 21778,8 
Культури овочеві 4835,0 6514,3 7157,8 8297,2 7932,3 8091,6 7942,4 7942,4 
Культури плодові 
та ягідні 1188,5 1489,8 1459,7 1851,1 1667,1 1714,2 1638,8 1714,2 

Структура виробництва у відсотках до загального обсягу 
Зернові та 
зернобобові 
культури 

18,4 24,3 24,2 21,2 21,9 22,7 21,3 22,6 

Буряки цукрові 12,2 21,5 7,9 15,7 7,2 7,5 4,7 4,4 
Соняшник 12,5 21,2 17,5 14,5 14,3 14,6 13,9 13,4 
Картопля 98,6 98,8 97,4 97,0 96,8 97,8 97,8 98,1 
Культури овочеві 83,1 89,3 88,1 88,3 86,1 86,1 85,9 85,5 
Культури плодові 
та ягідні 81,8 88,2 83,6 80,6 83,4 80,9 81,5 83,7 
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Додаток В5 
Динаміка урожайності сільськогосподарських культур у господарствах 

населення України, ц/га11 

Показник 
Рік 

2000 2005 2010 2013 2014 2015* 2016* 2017 
Зернові та 
зернобобові 
культури 

26,9 
26,4 

25,0 31,4 33,9 33,9 35,7 34,6 

Буряки цукрові 232,3 224,8 257,3 316,0 350,7 325,3 319,1 335,5 
Соняшник 16,0 12,6 13,1 16,8 14,7 16,1 17,2 15,2 
Картопля 121,8 128,2 131,7 158,3 174,6 160,8 165,0 166,8 
Культури овочеві 118,9 157,4 169,9 190,8 195,2 192,6 196,1 191,0 
Культури плодові 
та ягідні 88,3  

105,9 98,5 121,6 112,5 117,8 112,2 116,4 
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Додаток В6 

Продаж  продуктів власного виробництва сільськими 
домогосподарствами України, ц (у розрахунку на 100 домогосподарств)12 

Вид продукції 
Рік Відхи-

лення, 
+/- 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Зернові та зернобобові 
культури  368,33 380,6 621,75 553,89 625,58 671,6 303,27 

з них:  
пшениця 

 
154,65 

 
110,26 

 
170,41 

 
231,15 

 
253,20 

 
293,61 

 
138,96 

ячмінь 137,57 101,68 127,54 187,27 224,52 216,99 79,42 
кукурудза на зерно 72,32 59,11 107,73 129,42 142,58 150,95 78,63 
Цукровий буряк 96,05 71,68 39,47 16,17 9,03 19,79 -76,26 

Соняшник 107,17 119,59 134,89 158,54 156,85 173,72 66,55 

Картопля 75,03 61,86 52,63 53,28 45,16 40,65 -34,38 
Овочі відкритого ґрунту  47,93 51,18 60,46 55,00 54,55 46,45 -1,48 
з них:  
огірки 

 
2,12 

 
2,79 

 
1,78 

 
2,85 

 
1,91 

 
1,06 

 
-1,06 

помідори 13,65 12,13 19,23 12,30 11,22 17,31 3,66 
капуста  13,42 18,81 24,16 23,73 23,14 13,06 -0,36 
цибуля на ріпку 6,57 3,19 2,44 2,53 3,35 1,22 -5,35 
буряк столовий 1,87 1,2 2,16 1,68 1,58 2,15 0,28 
морква столова 4,11 2,86 3,65 2,24 4,48 4,14 0,03 
Кавуни 16,01 30,82 18,42 21,94 59,70 31,34 15,33 

Дині 6,8 15,95 5,34 4,04 12,37 11,3 4,5 

Кормові культури  10,26 7,5 6,59 7,09 7,40 8,76 -1,5 

Плоди  17,47 14,49 26,54 14,68 16,80 17,4 -0,07 

Горіхи  0,68 0,42 0,39 0,37 0,77 0,25 -0,43 

Ягоди  5,21 7,33 5,33 9,42 5,97 5,65 0,44 

Виноград 2,36 0,64 1,04 4,15 0,72 0,22 -2,14 
Худоба та птиця:   
у живій вазі 

 
51,66 

 
38,55 

 
39,27 

 
47,48 

 
38,49 

 
28,35 

 
-23,31 

у забійній вазі  1,74 1,97 1,58 1,38 0,84 0,75 -0,99 
Молоко та молочні 
продукти (у перерахунку 
на молоко) 

768,9 729,78 717,34 732,93 705,93 657,2 -111,7 

з них молоко 749,97 712,26 697,78 694,39 669,20 621,15 -128,82 
Яйця, тис. штук 5,24 5,26 5,45 5,18 5,28 4,85 -0,39 

Мед 0,28 0,55 0,48 1,21 0,64 0,77 0,49 
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Додаток В7 

Грошові доходи і сукупні ресурси міських та сільських домогосподарств (у середньому за місяць у розрахунку на 
одне домогосподарство, грн), 2016 р. 

 

Показник 

Усі 
домогоспо-

дарства 

у тому числі проживають 
у міських поселеннях 

у сільській 
місцевості у великих 

містах 
у малих 
містах всього 

Грошові доходи 5769,02 6542,29 5342,76 6042,57 5207,39 
Оплата праці 3179,29 4070,39 3092,14 3662,86 2186,51 
Доходи від підприємницької  діяльності  та 
самозайнятості  349,98 414,84 314,46 373,02 302,66 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції    189,82 0,21 77,67 32,48 512,84 
Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших 
цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі 
внайми нерухомості тощо) 

75,63 3,28 46,00 21,08 187,63 

Пенсії 1252,77 1219,58 1245,70 1230,46 1298,56 
Стипендії  33,99 59,54 18,48 42,43 16,67 
Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, 
надані готівкою 200,11 181,46 155,83 170,79 260,30 

у тому числі: допомога по безробіттю 12,83 13,93 7,24 11,15 16,27 
допомога малозабезпеченим сім’ям 21,88 8,76 13,30 10,65 44,92 
допомоги на дітей  119,25 126,27 100,87 115,69 126,58 
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субсидії та пільги готівкою на оплату житлово-
комунальних послуг, електроенергії та палива 

15,55 0,48 10,52 4,66 37,90 

інші 30,60 32,02 23,90 28,64 34,63 

Грошова допомога  від родичів та інших осіб 326,57 447,92 237,06 360,07 257,80 
Аліменти 13,25 15,90 13,84 15,04 9,58 
Інші грошові доходи 147,61 129,17 141,58 134,34 174,84 
Негрошові доходи 990,47 483,22 977,77 689,26 1608,85 
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 
підсобного господарства та від самозаготівель 353,49 34,36 235,38 118,11 836,72 

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-
комунальних послуг, електроенергії та палива 

507,76 314,17 618,12 440,80 645,23 

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з 
охорони здоров’я, туристичних послуг тощо 

6,17 7,97 6,04 7,17 4,14 

Пільги безготівкові на оплату послуг транспорту, 
зв’язку 12,94 25,73 6,14 17,57 3,42 

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб 
продовольчими товарами 110,11 100,99 112,09 105,61 119,34 

Всього загальних доходів 6759,49 7025,51 6320,53 6731,83 6816,24 
Надходження від продажу особистого і домашнього 
майна 9,81 14,31 1,55 9,00 11,50 

Надходження від продажу нерухомості  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Використання заощаджень, позики, повернені 
домогосподарству борги   81,42 72,31 68,98 70,92 102,98 

Всього сукупних ресурсів 6850,72 7112,13 6391,06 6811,75 6930,72 
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Додаток В8 

Грошові витрати міських та сільських домогосподарств (у середньому за 
місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн), 2016 р. 

 

Показник 
  
  
  

Усі 
домогоспо-

дарства 

у тому числі проживають 
у міських поселеннях у 

сільській 
місцевості 

у 
великих 
містах 

у 
малих 
містах 

всього 

Всього грошових витрат 5071,93 5901,96 4772,08 5431,26 4334,22 
Споживчі грошові витрати 4717,91 5678,99 4436,56 5161,41 3807,40 
Продукти харчування та 
безалкогольні напої 2326,41 2747,78 2289,32 2556,79 1853,41 

Алкогольні напої 62,06 83,96 57,08 72,76 40,09 
Тютюнові вироби 107,71 115,36 99,09 108,58 105,92 
Одяг і взуття  371,05 359,36 375,22 365,97 381,49 
Житло, вода, електроенергія, газ та 
інші види палива  798,59 1028,51 731,35 904,72 580,71 

Предмети домашнього вжитку, 
побутова техніка та поточне 
утримання житла 

103,92 107,76 100,69 104,81 102,07 

Охорона здоров’я 224,89 239,29 192,94 219,98 234,95 
Транспорт  192,47 228,76 165,52 202,42 172,06 
Зв’язок 139,99 169,55 134,22 154,83 109,53 
Відпочинок і культура  91,92 145,25 69,37 113,64 47,34 
Освіта  48,68 83,67 33,62 62,82 19,67 
Ресторани та готелі 111,24 197,41 57,27 139,03 54,19 
Різні товари та послуги 138,98 172,33 130,87 155,06 105,97 
Неспоживчі грошові витрати 354,02 222,97 335,52 269,85 526,82 
Витрати на особисте підсобне 
господарство 76,38 2,07 48,86 21,55 188,95 

Допомога родичам, іншим особам 148,58 108,80 152,41 126,97 192,94 
Купівля нерухомості 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Капітальний ремонт, будівництво  
житла та інших будівель 7,04 3,96 14,11 8,19 4,68 

Купівля акцій, сертифікатів, 
валюти, вклади до банків 108,62 99,44 108,98 103,42 119,31 

Аліменти  4,23 5,23 5,56 5,37 1,90 
Податки, збори, внески 0,87 1,51 0,56 1,11 0,37 
Інші витрати 8,30 1,96 5,04 3,24 18,67 
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Додаток В9 

Розподіл земельної площі, яка знаходиться у користуванні 

домогосподарств, за видом її використання за регіонами у 2016 р., %13 

Регіон 

Для 
вирощування 

продукції 
лише для 
власних 
потреб 

Для  
вирощування 

продукції 
для власних 
потреб і на 

продаж 

Здається 
в оренду 

Лише для 
відпочинку 

Тільки 
почали 

освоювати 
та інше 

Вінницька 14,1 10,9 74,9 ... 0,1 
Волинська 33,2 49,8 12,8 0,1 4,1 
Дніпропетровська 10,3 7,6 82,1 ... 0,0 
Донецька 12,8 47,4 39,1 0,1 0,6 
Житомирська 36,9 4,1 54,2 ... 4,8 
Закарпатська 57,6 24,4 17,3 0,2 0,5 
Запорізька 6,2 7,9 85,7 ... 0,2 
Івано-
Франківська 36,0 13,4 42,1 ... 8,5 

Київська   
(без м. Києва) 41,7 9,0 49,3 ... ... 

Кіровоградська 8,3 14,6 77,0 ... 0,1 
Луганська 6,4 15,5 75,9 0,0 2,2 
Львівська 93,0 6,0 0,4 0,0 0,6 
Миколаївська 4,2 14,3 81,5 ... 0,0 
Одеська 7,7 12,6 79,6 0,0 0,1 
Полтавська 12,2 5,6 80,8 0,0 1,4 
Рівненська 61,3 25,6 13,1 0,0 ... 
Сумська 7,3 6,0 85,5 ... 1,2 
Тернопільська 34,7 5,2 60,0 0,1 ... 
Харківська 9,3 3,1 87,5 0,0 0,1 
Херсонська 5,6 15,7 73,3 ... 5,4 
Хмельницька 11,5 5,3 83,0 0,0 0,2 
Черкаська 16,9 3,7 79,2 0,0 0,2 
Чернівецька 40,2 18,2 41,5 ... 0,1 
Чернігівська 12,0 10,1 77,0 ... 0,9 
м. Київ 76,1 ... ... ... 23,9 
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                                                                                                            Додаток В10 
Показники діяльності фізичних осіб-підприємців у сфері сільського 

(зеленого) туризму за регіонами, 2016 р.14 

Регіон 
Кількість 

садиб,  
од. 

Кількість 
розмі-
щених, 

осіб 

Середня 
місткість 

садиб,  
од. 

Площа садиб, м2 Доходи 
від 

наданих  
послуг, 
тис. грн 

усього 
у тому 
числі 

житлова 

Вінницька обл. 1 35 12,0 80,0 48,0 47,0 
Волинська обл. 2 2 517 15,0 1 052,1 213,1 839,8 
Дніпропетровська обл. 1 46 9,0 126,4 76,0 52,7 
Донецька обл. - - - - - - 
Житомирська обл. - - - - - - 
Закарпатська обл. 4 271 14,0 945,3 629,3 300,4 
Запорізька обл. - - - - - - 
Івано-Франківська обл. 305 55 797 12,5 59 828,4 35 216,8 30 463,5 
Київська обл. - - - - - - 
Кіровоградська обл. 2 1 590 11,5 8 350,0 198,2 420,1 
Луганська обл. - - - - - - 
Львівська обл. 16 2 003 17,6 4 272,1 2 215,9 4 091,8 
Миколаївська обл. 2 765 18,5 984,0 572,0 854,0 
Одеська обл. 3 1 606 8,0 216,7 144,0 649,9 
Полтавська обл. 1 50 7,0 98,0 70,0 10,0 
Рівненська обл. - - - - - - 
Сумська обл. - - - - - - 
Тернопільська обл. 6 2 609 26,5 1 146,0 773,6 501,1 
Харківська обл. - - - - - - 
Херсонська обл. 1 232 31,0 142,4 103,3 106,4 
Хмельницька обл. 5 4 114 25,4 1 557,0 650,0 627,3 
Черкаська обл. 6 303 7,7 519,0 398,0 140,0 
Чернівецька обл. 17 7 034 15,2 3 736,7 2 012,9 2 612,4 
Чернігівська обл. 3 919 13,0 7 757,0 442,9 163,1 
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Додаток Г 
Динаміка виробництва сукупної валової продукції в Україні 

(в млрд. грн.) 
Роки Х1 Х2 Х3 
2005 179,606 114,480 65,126 
2006 184,098 116,599 67,499 
2007 172,130 105,980 66,150 
2008 201,564 136,277 65,287 
2009 197,936 129,908 68,028 
2010 194,887 124,555 70,332 
2011 233,696 162,436 71,260 
2012 223,255 149,233 74,022 
2013 252,859 175,895 76,964 
2014 251,426 177,708 73,719 
2015 239,467 168,439 71,028 
2016 254,641 185,052 69,589 
2017 249,157 179,475 69,682 

 
Додаток Г1  

Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції 
агрооб єднанями України  

(в млрд. грн.) 
Роки Х4 Х5 Х6 
2005 8,732 6,681 2,051 
2006 10,164 7,620 2,544 
2007 10,123 7,218 2,904 
2008 18,261 14,219 4,042 
2009 20,218 14,968 5,250 
2010 31,990 22,716 9,274 
2011 42,369 32,248 10,121 
2012 41,840 30,388 11,452 
2013 50,539 38,157 12,381 
2014 52,842 40,101 12,741 
2015 51,448 38,838 12,610 
2016 59,499 46,491 13,008 
2017 59,165 45,721 13,444 
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Додаток Г2  

Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції 
фермерськими господарствами України  

(в млрд. грн.) 
Роки Х7 Х8 Х9 
2005 8,178 7,719 0,458 
2006 8.201 7,555 0,646 
2007 8,304 7,650 0,655 
2008 10,998 10,131 0,867 
2009 11,997 10,951 1,046 
2010 11,966 10,841 1,125 
2011 16,193 14,998 1,195 
2012 14,111 12,843 1,268 
2013 19,091 17,695 1,396 
2014 19,189 17,847 1,342 
2015 18,909 17,565 1,344 
2016 22,101 20,705 1,396 
2017 21,743 20,339 1,404 

 
 
 
 

Додаток Г3 
Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції 
особистими селянськими господарствами України  

(в млрд. грн.) 
Роки Х10 Х11 Х12 
2005 106,841 58,803 48,038 
2006 105,303 57,526 47,777 
2007 97,697 52,903 44,794 
2008 100,113 57,284 42,829 
2009 101,662 56,633 43,029 
2010 100,798 57,741 43,056 
2011 112,643 70,298 42,345 
2012 110,173 67,104 43,069 
2013 116,268 72,767 43,501 
2014 112,369 72,178 40,191 
2015 107,549 68,854 38,694 
2016 109,522 71,660 37,862 
2017 108,622 70,874 37,748 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

485

Додаток Г4  
Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції в 

корпоративному секторі України  
(в млрд. грн.) 

Роки Х13 Х14 Х15 
2005 72,765 55,677 17,088 
2006 78,793 59,072 19,721 
2007 74,433 53,077 21,356 
2008 101,451 78,993 22,458 
2009 96,274 71,276 24,998 
2010 94,089 66,813 27,276 
2011 121,054 92,138 28,916 
2012 113,082 82,130 30,952 
2013 136,591 103,128 33,463 
2014 139,058 105,530 33,528 
2015 131,919 99,585 32,334 
2016 145,119 113,393 31,726 
2017 140,535 108,601 31,934 

 
де, Х1  виробництво сукупної валової сільськогосподарської продукції в Україні, в 

млрд. грн.; Х2  виробництво валової продукції рослинництва в Україні, в млрд. грн.; Х3  
виробництво валової продукції тваринництва в Україні, в млрд. грн.; Х4  виробництво 
сукупної сільськогосподарської продукції в агрооб єднаннях України, в млрд. грн.; Х5  
виробництво продукції рослинництваї в агрооб єднаннях України, в млрд. грн.; Х6  
виробництво продукції тваринництва в агрооб єднаннях України, в млрд. грн.; Х7  
виробництво сукупної сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах 
України, в млрд. грн.; Х8  виробництво продукції рослинництва фермерськими 
господарствами України, в млрд. грн.; Х9  виробництво продукції тваринництва 
фермерськими господарствами України, в млрд. грн.; Х10  виробництво сукупної 
сільськогосподарської продукції в особистими селянськими господарствами України, в 
млрд. грн.; Х11  виробництво продукції рослинництва особистими селянськими 
господарствами України, в млрд. грн.; Х12  виробництво продукції тваринництва 
особистими селянськими господарствами України, в млрд. грн.; Х13  виробництво 
сукупної сільськогосподарської продукції підприємствами корпоративного сектору 
України, в млрд. грн.; Х14  виробництво продукції рослинництва підприємствами 
корпоративного сектору України, в млрд. грн.; Х15  виробництво продукції 
підприємствами корпоративного сектору України, в млрд. грн.; 
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Додаток Г 5 
Лінійні рівняння трендів виробництва сукупної валової 

сільськогосподарської продукції 
( всього по Україні, в т.ч. в розрізі організаційних форм - продукція 

агрообєднань, фермерських, особистих селянських господарств, а також 
сільськогосподарська продукція корпоративного сектору ) 

 ( ): 
        (1) 

         (2) 

          (3) 

           (4) 

         (5) 

          (6) 

        (7) 

         (8) 

          (9) 

        (10) 

         (11) 

          (12) 

        (13) 

         (14) 

          (15) 

        (16) 

         (17) 

          (18) 

        (19) 

         (20) 

          (21) 

        (22) 

         (23) 

          (24) 
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        (25) 

         (26) 

          (27) 

        (28) 

         (29) 

          (30) 

        (31) 

         (32) 

          (33) 

        (34) 

         (35) 

          (36) 

        (37) 

         (38) 

          (39) 

        (40) 

         (41) 

          (42) 

         (43) 

         (44) 

          (45) 

де,  ; ( =1, 2, ….,15) - нормативні чи усереднені значення 
досліджуваних показників сільськогосподарського виробництва в Україні, t – період. 
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Додаток Г6  

Прогноз і статистичні оцінки виробництва сільськогосподарської  

продукції агрообєднанями України 

(млрд. грн.) 

Показник Прогноз показника МЕ MSE на 2018 рік на 2019 рік на 2020 рік 
 

 

 
 

 

69,353 
 
 

98,783 

74,237 
 
 

117,842 

79,121 
 
 

140,577 

0 
 

0 
 

-0,2425 

16,0089 
 

13,9252 
 

87,7555 

 
 

 
 

 

52,981 
 
 

75,384 

56,754 
 
 

90,567 

60,528 
 
 

108,106 

0 
 

0 
 

-0,1879 

9,0729 
 

8,6534 
 

46,8181 

 
 

 
 

 

16,372 
 
 

23,166 

17,482 
 
 

27,421 

18,593 
 
 

32,457 

0 
 

0 
 

-0,0179 

1,6187 
 

0,9855 
 

6,8100 
де, МЕ - середнє значення похибки; MSE - середньоквадратичне 

значення похибки. 
 

Додаток Г 7 

Прогноз і статистичні оцінки виробництва сільськогосподарської  

продукції фермерськими господарствами України 

(млрд. грн.) 

Показник Прогноз показника МЕ MSE на 2018 рік на 2019 рік на 2020 рік 
 

 

 
 

 

 
 
 

26,446 

 
 
 

29,016 

 
 
 

31,835 

0 
 

0 
 

0,0271 

1,2966 
 

1,2835 
 

1,7901 

 
 

 
 

 

 
 
 

24,752 

 
 
 

26,979 

 
 
 

29,621 

0 
 

0 
 

0,0326 

1,2900 
 

1,2447 
 

1,5715 

 
 

 
 

 

1,644 
 
 

1,867 

1,723 
 
 

2,033 

1,802 
 
 

2,213 

0 
 

0 
 

0,0045 

0,0114 
 

0,0017 
 

0,0246 
де, МЕ  середнє значення похибки; MSE  середньоквадратичне значення 

похибки. 
 

65,282 68,421 71,327 

14,128 14,277 14,297 

51,154 54,144 57,031 

1,366 1,326 1,271 

24,022 

23,699 

25,448 

24,986 

26,892 

26,273 

22,656 

22,056 

24,121 

23,263 

25,620 

24,471 
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Додаток Г8  

Прогноз і статистичні оцінки виробництва сільськогосподарської  

продукції особистими селянськими господарствами України 

(млрд. грн.) 

Показник Прогноз показника МЕ MSE на 2018 рік на 2019 рік на 2020 рік 
 

 

 
 

 

112,526 
 
 

112,591 

113,331 
 
 

113,451 

114,136 
 
 

114,316 

0 
 

0 
 

0,0905 

19,3548 
 

19,2678 
 

19,3897 

 
 

 
 

 

 
 
 

76,205 

 
 
 

78,163 

 
 
 

80,172 

0 
 

0 
 

0,1096 

13,8640 
 

13,8270 
 

14,0786 

 
 

 
 

 

 
 
 

37,269 

 
 
 

36,587 

 
 
 

35,917 

0 
 

0 
 

0,0158 

1,3753 
 

1,3748 
 

1,3773 
де, МЕ  середнє значення похибки; MSE  середньоквадратичне значення 

похибки. 
 
 

Додаток Г10  

Прогноз і статистичні оцінки виробництва сільськогосподарської  

продукції в корпоративному секторі України 

(млрд. грн.) 

Показник Прогноз показника МЕ MSE на 2018 рік на 2019 рік на 2020 рік 
 

 

 
 

 

156,576 
 
 

165,762 

163,063 
 
 

176,207 

169,550 
 
 

187,310 

0 
 

0 
 

0,2472 

60,9793 
 

56,2499 
 

80,1635 

 
 

 
 

 

119,717 
 
 

126,802 

124,848 
 
 

135,148 

129,979 
 
 

144,042 

0 
 

0 
 

0,3101 

52,4329 
 

52,2092 
 

59,6717 

 
 

 
 

 

36,859 
 
 

38,875 

38,215 
 
 

41,003 

39,571 
 
 

43,247 

0 
 

0 
 

0,0604 

3,8554 
 

0,9592 
 

5,8533 
де, МЕ  середнє значення похибки; MSE  середньоквадратичне значення 

похибки. 

74,937 

75,479 

76,316 

77,090 

77,664 

78,701 

111,694 112,142 112,544 

37,106 

37,046 

36,348 

36,262 

35,593 

35,478 

150,442 154,301 157,808 

118,383 122,942 127,425 

32,059 31,358 30,383 
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Додаток Д 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Монографії 
1. Корчинський І. О. Організаційно-економічні перетворення в аграрній 

сфері: теорія, методологія і практика: монографія / І. О. Корчинський / Львів: 
Растр-7, 2018. – 442 с.(25,69. друк. арк.) 

2. Корчинський І. О. Архітектоніка організаційно-економічного 
механізму забезпечення прибутковості в аграрних підприємствах: 
монографія / І. О. Корчинський, Р. Р. Антонюк / Львів: Ліга-Прес, 2016. – 222 
с. (12,46 друк. арк., дисертанту належить 4,76 друк. арк.; автором 
висвітлено взаємозвязок між  архітектонікою аграрної сфери і її впливом на 
механізм прибутковості) 

3. Корчинський І. О. Вдосконалення системи формування та 
функціонування інфраструктури ринку аграрної продукції. Організаційно-
економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності 
функціонування АПК Західного регіону України: колективна монографія /За 
заг. ред. П. С. Березівського / Львів: Український бестселер, 2011. 688 с.– 
(40,26 друк. арк., дисертанту належить 0,38 друк. арк.; автором розкрито 
роль інфраструктури в забезпеченнні функціонування ринку.) 

4. Корчинський І. О. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення: 
монографія / І. О. Корчинський, І. З. Ковалів / Львів: Ліга-Прес, 2015. – 
172 с., (7,16 друк. арк., дисертанту належить 2,16 друк.арк.; автором 
висвітлено особливості функціонування особистих селянських господарств і 
впровадження пенсійного забезпечення для  їх членів.) 

Статті у наукових фахових виданнях України 
5. Корчинський І. О. Архітектоніка аграрної сфери як інституціональний 

і соціально-економічний конструкт / І. О. Корчинський // Економіка, фінанси, 
право15. – №5/1. – 2018. – С. 9-13 (0,57 друк. арк.). 

6.  Корчинський І. О Інфраструктура аграрної сфери як елемент її 
архітектоніки / І. О. Корчинський // Бізнес навігатор16. Випуск 3 (46) 2018 – 
С. 61-64. (0,39 друк. арк.). 

7. Корчинський І. О. Динаміка організаційно-економічних перетворень 
суб’єктів господарювання і архітектоніка аграрної сфери / І. О. Корчинський 
// Економіка, фінанси, право № 6/5-201817.  С. 22-26 (0,57 друк. арк.). 

8. Корчинський І. О. Полікритеріальний аналіз організаційно-правових  
форм діяльності в аграрній сфері / І. О. Корчинський // Економіка: реалії 
часу18  №2 (36) 2018  С. 38-43  (0,63 друк. арк.). 

                                                
15 Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази: Index Copernicus. 
16 Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази: Index Copernicus. 
17 Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази: Index Copernicus. 
18 Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази: Index Copernicus. 
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9. Корчинський І. О.  Ефект масштабу  і архітектоніка аграрної сфери / 
І. О. Корчинський // Інтелект ХХІ19, 2018  №3  С. 65-68. (0,16 друк. арк.). 

10. Корчинський І. О Аграрна сфера: суспільно-економічний і 
організаційно-технологічний конструкт з позицій архітектоніки 
/ Корчинський І. О // Економічний вісник Національного гірничого 
університету20, 2018. – № 1. – С. 74-81 (0,63 друк. арк.). 

11. Корчинський І. О. Результативність функціонування елементів 
інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції /І. О .Корчинський // 
Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – 
2011. – С. 73-78 (0,34 друк. арк.).\ 

12. Корчинський І. О. Система елементів інфраструктури ринку 
сільськогосподарської продукції / І. О. Корчинський // Інноваційна економіка 
: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2011. – №4 (23). 
– с. 207-213  (0,37 друк. арк.). 

13. Корчинський І. О. Роль інформаційно-організаційної підсистеми 
інфраструктури агропродовольчого ринку в прийнятті управлінських рішень 
/ І. О. Корчинський / Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, 
Львів, 2011. Том.13, №1 (47). – С. 344-349 (0,29 друк. арк.). 

14. Корчинський І. О. Формування оптових продовольчих ринків / 
І. О. Корчинський / Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету. Економічні науки – Мелітополь, 2011 – 
№2(14) – С. 145-152 ( 0,40 друк. арк.). 

15. Корчинський І. О. Інвестиційна привабливість 
сільськогосподарських підприємств Львівської області / І. Корчинський, 
С. Колач, О. Василина // Вісник Львівського національного аграрного 
університету: Економіка АПК – 2012. – №19(1). – С. 13-17 (0,52 друк. арк., 
Особисто автору належить 0,18 друк. арк.). 

16. Корчинський І. О. Організація інформаційних потоків оптових 
продовольчих ринків / І. О. Корчинський // Збірник наукових праць ПДАТУ. 
– Вип. 20. т. 2, м. Камянець-Подільський, 2012. – С. 581-522, ( 0,23 друк. 
арк.). 

17. Корчинський І. О. Управління інформаційними потоками гуртових 
продовольчих ринків /І .О. Корчинський // Вісник Львівського національного 
аграрного університету: Економіка АПК. : 2012 – №19 (1) С. 135-139 (0,52 
друк. арк.).  

18. Корчинський І. О. Адаптація досвіду запровадження пенсійних 
систем в зарубіжних країнах. / І. О. Корчинський, І. З. Ковалів // Науковий 
вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія “Економічні науки” том 14, №4 (54) 
Львів – 2012, С. 237-243., (0,81 друк. арк.; дисертанту належить 0,4 друк. 

                                                
19 Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази: Index Copernicus. 
20 Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази:Index Copernicus, Googlescholar, ResearchBible. 
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арк.; автором розкрито  позитивні аспекти зарубіжного досвіду що може 
бути використано нами).  

19. Корчинський І. О. Інфраструктура в системі сільського економічного 
простору / І. О. Корчинськй // Наука й економіка Науково-теоретичний 
журнал Хмельницького економічного університету,  2013 – Випуск 2 (30) – 
С. 160-164 (0,58 друк. арк.). 

20. Корчинський І. О. Формування інформаційної служби локального 
ринку сільськогосподарської продукції / І. О. Корчинський // Аграрна 
економіка. Науковий журнал Львівського національного аграрного 
університету, 2013 – Т.6, №3-4 – С. 59-64. (0,52 друк. арк.).  

21. Корчинський І. О. Архітектоніка інфраструктури аграрної сфери 
України / І. О. Корчинський // Аграрна економіка. Науковий журнал 
Львівського національного аграрного університету, 2014 – Т.7, №1-2 –  
С. 96-100. (0,4 друк. арк.).  

22. Корчинський І. О. Формування інформаційної  служби локального 
ринку сільськогосподарської продукції / І. Корчинський // Аграрна 
економіка. Науковий журнал Львівського національного аграрного 
університету.Т.6, №3-4 2013 – С. 59-64. (0,69 друк. арк.).  

23. Корчинський І. О. Соціоекономічна трансформація аграрної сфери / 
І. О. Корчинський // Вісник Львівського національного аграрного 
університету: економіка АПК, 2014. – №21(1). – С. 371-374. (0,23 друк. арк.). 

24. Корчинський І. О. Сільські домогосподарства як елемент 
архітектоніки аграрної сфери / І. О. Корчинський // Вісник ХНАУ 
ім. В. В. Докучаєва. Серія “Економічні науки”, №2 – 2018, – С.122-129  
(0,81 друк. арк.). 

25. Корчинський І. О. Фермерство як новий елемент соціогосподарської 
системи в архітектоніці аграрної сфери / І. О. Корчинський // Вісник ЛНАУ 
Економіка АПК. 2018. № 25  С. 32-36 (0,28 друк. арк.). 

Статті у наукових іноземних виданнях 
26. Korchynskyy I. O. Formation of the system of rural economic space / 

I. O. Korchynskyy // Procesy zmian globalizacyjnych w regionach. – Rzeszow 
2014. – P. 101-111.(0,58 друк. арк.).  

27. Ivan Korchynskyy Methodological aspects of rational design formation of 
infrastructure of agrarian sector of Ukraine / I. Korchynskyy // Baltic Journal of 
Economic Studies Vol.2 (2016) No.1 march, Riga – 2016 – Р. 53-59 (0,37 друк. 
арк.).    

Публікації за матеріалами конференцій  
28. Корчинський І. Аутсорсинг как инструмент повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий в условиях 
глобализации / И. Корчинский // Материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 20-летию университета. – Омск, 
2014. – С. 117-127. (0,52 друк. арк.). 

29. Корчинський І. О. Формування системи оптових ринків 
сільськогосподарської продукції / І. О Корчинський // Реформування 
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економічної системи України в контексті Міжнародного співробітництва: зб. 
наук. Праць Міжнародної науково-практичної конференції – Вип. 
21 квітня 2011: Вінниця, 2011. – С. 318-321 (0,17 друк. арк.)  

30. Корчинський І. О. Формування інформаційно-організаційної 
підсистеми інфраструктури агропродовольчого ринку / І. О. Корчинський //. 
Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції “Аспекти 
стабільного розвитку економіки  в умовах ринкових відносин”, 19-20 травня 
2011. – Умань  2011. – С. 175-177 (0,11 друк. арк.).  

31. Корчинський І. О. Системний підхід у функціонуванні 
інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції. / І .О. Корчинський // 
Матеріали Міжнародної інтернет-конференції “Актуальні проблеми 
економіки, обліку та менеджменту”, 24-25 лютого 2011 . – Луцьк, 2011. – С. 
73-76 (0,34 друк. арк.). 

32. Корчинський І. О. Підвищення якості знань  як чинник інтеграції 
ЛНАУ у Європейський простір / І. Корчинський, О. Василина, Н. Зеліско // 
Матеріали науково-методичного форуму “Шляхи інтеграції ЛНАУ у 
загальноєвропейський простір вищої освіти”, 21-23 вересня 2011 року. – 
Львів: ЛНАУ, 2011. – С. 33-36. (0,34  друк. арк.). 

33. Корчинський І. О. Розвиток ринкової інфраструктури як умова 
формування цілісної економічної системи / І. О. Корчинський // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасна 
економічна наука: теорія і практика”, 15-16 листопада 2012 року. – Полтава: 
ПолтНТУ, 2012 – С. 59-61, ( 0,29 друк. арк.). 

34. Корчинський І. О. Забезпечення оптимального товаропросування 
сільськогосподарської продукції / І. О. Корчинський // Тези доповідей 
V Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні кризові явища в 
економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення 
управління підприємством,  25 травня  2012 р. – м. Луцьк: ЛНТУ, 2012 – С. 
107-109, (0,04 друк. арк.) 

35. Корчинський І. Державна підтримка розвитку малого бізнесу. / 
І. Корчинський, Н. Зеліско // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет- 
конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 
тисячоліття у країнах Європи та Азії”. 29-30 червня 2014р. Збірник наукових 
праць – м. Переяслав-Хмельницький – 2014. С. 41-43. (0,34 друк. арк. 
дисертану належить 0,16 друк. арк.: автором показано окремі форми 
підтримки малого бізнесу). 

36.  Корчинський І. О. Інформаційна підтримка виробників 
сільськогосподарської продукції / І. О. Корчинський // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку економіки в умовах  глобальної нестабільності” м. 
Кременчук  21-23 листопада 2013  С. 142-143. (0.11 друк. арк.).                       
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