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ВСТУП
Розвиток ринкової економіки України з

притаманною їй різноманітністю форм госпо�
дарювання неможливий без належного функ�
ціонування аграрного сектора виробництва.
Аграрне виробництво є галуззю економіки, яка
може розвиватись адекватно й більш динаміч�
но лише при існуванні широкого спектра форм
господарювання, серед яких належне місце
займають фермерські господарства.

Проблеми, які існують у сільському госпо�
дарстві України, потребують прийняття науко�
во обгрунтованих організаційно�економічних
рішень стосовно розвитку взаємовідносин гос�
подарюючих суб'єктів АПК. Важливе значен�
ня в цьому плані має заохочення до кооперу�
вання фермерських господарств. Кооперація
завжди була одним із важливих організацій�
них напрямів підвищення продуктивності
праці, окупності основних і оборотних засобів,
здешевлення виробництва продукції.

Світовий досвід довів, що кооперація —
найоптимальніший шлях стабільних взаємові�
дносин між сільськогосподарськими і перероб�
ними підприємствами. Думки дослідників ко�
оперативних процесів у розвинутих аграрних
державах свідчать про розмаїтість мотивацій�
них факторів, які спонукають сільськогоспо�
дарських товаровиробників до спільної діяль�
ності у сфері обслуговування [2, с. 19—22; 3;
469]. Кооперативний рух у Швеції, Данії, Нор�
вегії, Фінляндії, Нідерландах та Японії харак�
теризується майже 100�відсотковим охоплен�
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ням сільськогосподарського населення. У
Франції, Бельгії, Німеччині кооперативи об'єд�
нують не менше 80% усіх сільськогосподарсь�
ких підприємств, у США, Канаді, Австралії —
понад 60% фермерських господарств. У краї�
нах Європи через систему сільськогосподарсь�
ких кооперативів реалізується до 80% про�
дукції фермерів і забезпечується більше поло�
вини постачання засобів виробництва для
сільського господарства [5, с. 57]. У таких роз�
винених країнах, як Німеччина, Франція, США,
Велика Британія та Канада, від 20 до 70% фер�
мерських господарств охоплено різними фор�
мами кооперування для придбання й спільного
використання й обслуговування техніки [4, с.
130—136]. У країнах Європи багато фермерсь�
ких господарств є одночасно членами 5—7 ко�
оперативних об'єднань [6, с. 57]. В Україні та�
кож об'єктивно назріла необхідність у відрод�
женні такої фермерської кооперації.

Проте, сільськогосподарська галузь, як і
окремо взяті сільськогосподарські підприєм�
ства, мають ряд проблем, що не дають можли�
вості реалізувати сприятливі передумови, які
склалися в результаті земельної реформи. Сіль�
ськогосподарські товаровиробники завжди
будуть мати проблеми, викликані певною спе�
цифікою й особливостями сільського госпо�
дарства. Вони є характерними для сільського
господарства в усьому світі: залежність від
кліматичних і погодних умов, сезонного харак�
теру виробництва й надходження коштів від ре�
алізації продукції, сільськогосподарські това�
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ровиробники мають справу
на ринку з економічними
суб'єктами значно сильні�
шими за них і т.д.

Ці проблеми поглиблю�
ються загальною ситуацією
в Україні: належна підтрим�
ка державою сільського
господарства відсутня, ін�
фраструктура ринку не по�
вністю сформована, ко�
мерційні структури моно�
полізували такі сфери ді�
яльності, як переробка, ре�
алізація, постачання та по�
слуги. Унаслідок цього у
сільськогосподарських то�
варовиробників виникли
серйозні проблеми: недо�
статність власних коштів і
неможливість одержання
кредитів на прийнятих для них умовах; низький
рівень матеріально�технічного забезпечення;
проблеми постачання засобів виробництва,
пов'язані з диспаритетом цін на сільськогоспо�
дарську та промислову продукцію; проблеми
зберігання та переробки продукції; проблеми
з пошуком ринку збуту продукції на вигідних
умовах. Наявність цих проблем і неможливість,
а часом і недоцільність їх вирішення поодинці
спонукає керівництво фермерських госпо�
дарств звернутись до ідеї створення обслуго�
вуючого кооперативу.

Основу в дослідженні кооперації фермерсь�
ких господарств заклали в своїх працях видатні
економісти О.В. Чаянов, М.І. Туган�Барановсь�
кий. Проблемам сучасної фермерської коопе�
рації присвячені праці багатьох вчених: Ф. Гор�
боноса, В. Зіновчука, П. Канінського, М. Малі�
ка, В. Месель�Веселяка, О. Могильного, Л. Мол�
даван, О. Онищенка, А. Пантелеймоненка,
П. Саблука, І. Червена, Г. Черевка, В. Юрчиши�
на та ін. Проте багато методологічних і мето�
дичних питань залишаються вивченими не до
кінця. Тому актуальним є проведення окремо�
го дослідження, яке внесе ясність у дискусійні
положення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — на основі вивчення соці�

ально�економічної сутності фермерських
господарств, реальної оцінки їх економічно�
го потенціалу, теоретичних аспектів фер�
мерської кооперації, використовуючи абст�
рактно�логічний, монографічний, економі�
ко�статистичний методи дослідження, об�
грунтувати перспективи розвитку фермерсь�
ких господарств як одного із основних на�

прямів підвищення ефективності сільсько�
господарського виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одноосібне ведення виробництва, харак�

терне для початку двадцятого століття, на сьо�
годнішній день, за незначним виключенням, не
забезпечує високої ефективності. Фермерська
кооперація дозволяє створити об'єктивні умо�
ви для підвищення ефективності виробництва
кожного суб'єкта кооперації. У структурі
підприємств за організаційно�правовими фор�
мами господарювання у 2009 р. фермерські гос�
подарства становили 74,3% від загальної кіль�
кості підприємств (табл. 1).

І хоча їх кількість порівняно з 2005 р. збіл�
шилась (на 1282 одиниці), проте залишається
низькою ефективність виробництва більшості
фермерських господарств, що зумовлено цілою
групою не лише зовнішніх, але і внутрішніх чин�
ників, головним з яких є незбалансованість трьох
основних видів ресурсів, які використовуються у
будь�якому сільськогосподарському вироб�
ництві: землі, праці і капіталу. Лише незначна ча�
стина фермерських господарств, що зуміли за�
безпечити високий рівень ефективності власно�
го виробництва, зможе досягти оптимальних па�
раметрів ресурсного потенціалу за рахунок влас�
них засобів. Для основної ж маси фермерів ос�
новним напрямом підвищення ефективності
підприємницької діяльності є їх кооперація, що
дозволяє за рахунок концентрації ресурсів на�
близитися до їх оптимальних пропорцій.

Таким прикладом є створення у 2001 р.
сільськогосподарського обслуговуючого коо�
перативу "Південний союз". Ініціатором його
створення стали чотири фермерські господар�
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  8172 14,0 7900 13,5 7545 13,0 7428 12,7 7879 13,3 

  4054 6,9 4123 7,1 4112 7,1 4229 7,2 4326 7,3 
.- .   1727 3,0 1521 2,6 1373 2,4 1262 2,2 1101 1,9 

  42598 72,6 42447 73,3 42932 74,2 43475 74,5 43880 74,3 
  395 0,7 386 0,7 371 0,6 360 0,6 354 0,6 

   1694 2,9 1500 2,6 1525 2,6 1633 2,8 1505 2,6 

Таблиця 1. Кількість сільськогосподарських підприємств за
організаційно/правовими формами господарювання в Україні

Джерело: розраховано за даними статистичного збірника "Сільське господарство Ук�
раїни за 2009 рік".
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ства та два приватних сільськогосподарські
підприємства, які територіально розміщені в
с. Чулаківка та прилеглих до нього селах Го�
лопристанського району Херсонської області.
Територіальна концентрація його членів була
важливою умовою членства в кооперативі.
Інформаційну та консультативну допомогу при
створенні було надано Проектом розвитку аг�
робізнесу в Україні. Проте у проведенні заснов�
ницької роботи не брали участі державні ад�
міністрації різних рівнів, представники асоці�
ації фермерів України, Національної спілки ко�
оперативів України, служби дорадництва,
інших консультативних центрів.

Спочатку у членів ініціативної групи й інших
членів було прагнення, щоб кооператив займав�
ся одночасно всіма проблемами. Зокрема, до
переліку можливих напрямів діяльності коопе�
ративу пропонувалось включити (і навіть на по�
чатковому етапі було включено): спільне ви�
робництво продукції; зберігання і реалізація
продукції; переробка сільськогосподарської
продукції; матеріально�технічне постачання;
ремонт і технічне обслуговування; транспорт�
не обслуговування; виконання будівельних

робіт; консультативне об�
слуговування.

У результаті реалістич�
ної оцінки цих пропозицій
і можливостей у проекті
визначено мету й цілі
діяльності кооперативу —
самодопомога сільсько�
господарських товарови�
робників — членів коопе�
ративу та підвищення
ефективності їхніх госпо�
дарств за рахунок викори�
стання організаційного ре�
сурсу — масштабу коопе�
ративної діяльності за на�
прямами: реалізація сіль�
ськогосподарської про�
дукції; постачання матері�
ально�технічних ресурсів.
Поєднання функцій поста�
чальницького та збутового
кооперативів дало підста�
ви віднести кооператив
"Південний союз" до бага�
тофункціонального.

Економічну ефек�
тивність діяльності коо�
перативу слід оцінювати
за ефективністю діяль�
ності його членів, адже
метою кооперативу є
одержання прибутку не

для себе, а для своїх членів. Показники, що ха�
рактеризують економічну діяльність окремих
кооперативів, підтверджують значну ефек�
тивність їхньої діяльності (табл. 2).

За роки досліджень у всіх господарствах
вартість валової продукції зросла в межах 142,9—
307,3% порівняно з 2008 р. Середньорічна вартість
основних фондів за останні два роки склала
149,2—242,4%, вартість оборотних засобів —
103,1—334,3%, виручка від реалізації продукції —
162,6—300% порівняно з 2008 р. Валовий дохід
досліджуваних фермерських господарствах до�
рівнює 172,1—322,1%, чистий дохід — 165,9—
234,5% порівняно з 2008 р. Залучення до роботи в
господарствах працівників складає 129,4—230,6%
порівняно з 2008 р. Хоча збільшення використан�
ня праці, зростання використання основних й
оборотних фондів дещо знизило показники про�
дуктивності їхнього використання, але вони за�
лишаються досить високими.

Так, фондовіддача складає за роки дослід�
жень у цих господарствах від 1,39 до 5,6 грн.
Фондоозброєність у великому й середньому
фермерських господарствах складає від 71,9 до
82,3 тис. грн. на працівника. Зросла в господар�

  " " 2009  
2008, %

 " " 2009 .  
2008 ., % 2008 2009 2008 2009 

 , ,  4004 3170 79,17 230,5 230,5 100 
 . . - . ,  4004 3170 79,17 230,5 230,5 100 
  ,  3273 3170 96,9 229,1 230,5 100,6 

  ,  409,1 515,2 125,9 205,0 204,4 99,7 

  
,  62 143 230,6 12 23 191,7 

  , . 
. 11939,3 19242,1 161,2 640,4 915,7 142,9 

 . .    
, . . 192,6 134,6 70,0 53,4 398 74,6 

  , 
. . 5102,8 11156,5 218,6 114,9 171,3 149,2 

  -
 , . . 4109,7 9866,0 240,1 466,9 481,5 103,1 

   , 
. . 9861,5 16035,0 162,6 533,8 915,2 171,5 

, . 82,3 78,0 94,8 9,6 7,5 77,9 

, . 2,34 1,72 73,5 5,6 5,34 95,4 

, . 0,43 0,58 134,9 0,18 0,19 105,6 

 , . . 4382,7 7544 172,1 137,1 281,3 205,2 

 , . 3496,6 5801 165,9 151,2 264,0 174,0 

 , % 69,4 45,0 64,8 19,1 45,1 231,5 

Таблиця 2. Основні економічні показники фермерських
господарств членів СОК "Південний союз"

Джерело: розраховано за даними річних статистичних звітів ФГ "Аделаїда" Голопристансь�
кого, "Успіх" Скадовського районів Херсонської області.



ЕКОНОМІКА АПК

№ 13—14, липень 2011 р.

Передплатний індекс 21847

5

ствах фондомісткість про�
дукції. Рівень рентабельності
за всі роки й у всіх досліджу�
ваних господарствах складає
від 45 до 231,5%, що дозволяє
вести розширене відтворення
на основі самофінансування.

Дослідження фермерських
господарств як суб'єкта коопе�
рації, аналіз сучасного розвит�
ку кооперативних зв'язків у
фермерському виробництві,
вивчення стану кооперації в аг�
рарному секторі країн з розви�
неним фермерським землеко�
ристуванням дозволили визна�
чити наступні види цієї кооперації:

— кооперацію праці;
— кооперацію у використанні основних за�

собів;
— кооперацію у використанні земельних

ресурсів;
— кооперацію збутову і постачальницьку;
— кооперацію кредитну і страхову;
— повну кооперацію.
Всі названі види кооперації можуть бути

реалізовані у будь�якій формі, проте слід заз�
начити, що кооперація в регіоні в даний час
лише починає розвиватися. У 2009 р. спостері�
галося скорочення кількості сільськогоспо�
дарських обслуговуючих кооперативів по ре�
гіонах України (рис. 1).

Найбільше кооперативів сконцентровано в
Житомирській (93, або 18,8%), Вінницькій (71, або
14,3%), Хмельницькій (51, або 10,3%) і Львівській
(38, або 7,7%) областях. Найменша кількість фор�
мувань кооперативного типу у таких областях:
Луганській (1, або 0,2%), Дніпропетровській (2,
або 0,4%), Тернопільській і Харківській (3, або
0,6%). Із Південних областей України найменша
кількість кооперативів у Миколаївській області
— 4 (0,8%), Одеській — 6 (1,2%), Херсонській —
13 (2,6%) і найбільше в АР Крим — 40 (8,1%). У
той же час кооперація фермерських господарств
не є замкнутою системою, а органічно включаєть�
ся у сукупність виробничих, у тому числі коопе�
ративних відносин усього суспільства.

Необхідно підкреслити, що з появою при�
ватного підприємництва виникли проблеми, по�
в'язані з організацією виробництва: відсутність
фермерського досвіду, різке скорочення вико�
ристання засобів виробництва, неадекватність
потужності сільськогосподарської техніки
розмірам фермерських господарств, погіршен�
ня стану сільських технічних, сервісних і со�
ціальних служб. Унаслідок обмеженості площі
ріллі маломасштабні селянські господарства
стояли перед вибором між спільними крупни�

ми господарствами і одиничним фермерським
виробництвом, між прибутковістю і можливо�
стями експорту продукції.

З урахуванням умов функціонування держа�
ви необхідне визначення пріоритетних напрямів
розвитку всього агропромислового комплексу
країни, посилення ролі органів державної вла�
ди в забезпеченні стабільного і ефективного
функціонування сектора фермерських госпо�
дарств, стосунків з міжнародними і вітчизняни�
ми інвесторами, неурядовими організаціями.

Необхідно підвищити значення держави в
здійсненні заходів, спрямованих на скорочення
бідності на селі шляхом введення в дію механіз�
му страхування врожаю, розробки відповідної
законодавчої бази, стимулювання активізації
кредитної кооперації, усунення адміністратив�
них перешкод при ввезенні й вивозі аграрних
продуктів, збільшенні зайнятості сільського на�
селення через розвиток сприятливого бізнес�
середовища, проведення заходів щодо віднов�
лення іригаційних систем, здійснення закупівель
продуктів для державних потреб.

Таким чином, держава повинна концентру�
ватися на наданні наступних послуг:

 — розробка загальної аграрної політики,
створення необхідної нормативно�правової
бази, що відповідає вимогам сьогоднішньої
діяльності фермерських господарств;

 — забезпечення ветеринарного контролю,
захисту рослин;

 — сертифікація і ліцензування відповідних
видів діяльності;

 — залучення прямих іноземних інвестицій;
 — надання аналітичної інформації про

ринки, прогнозів на коротко�, середньо� і
довгострокову перспективу, статистичних
матеріалів, публікацій в засобах масової
інформації;

 — сприятливе законодавче забезпечення;
 — підтримка в забезпеченні підприємств

сировинною і ресурсною базою;

: –   
–   

Рис. 1. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів в Україні, 2009 р.

Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики України.
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 — захист інтересів фермерських госпо�
дарств, що спеціалізуються на експорті своєї
продукції, як на внутрішньому ринку, так і за
кордоном;

 — проведення навчальних семінарів з просу�
вання місцевої продукції на західні ринки для
фахівців державних органів і приватних компаній.

Проведення державної політики відносно
фермерських господарств вимагає також прий�
няття нормативних правових актів, що дозво�
лять сформувати цілісну підсистему аграрно�
го законодавства. Необхідне законодавче ви�
рішення питань фінансового забезпечення фер�
мерських господарств, особливо створення і
функціонування сільських кредитних і страхо�
вих організацій на кооперативних засадах.

На нашу думку, в сучасних умовах основ�
ним чинником, що стримує розвиток ресурсно�
го потенціалу фермерських господарств
Південного регіону, є проблема додаткових
капітальних вкладень. Особливо наголошуєть�
ся, що при збалансуванні ресурсного потенці�
алу виявляється і специфіка формування тако�
го ресурса як основні засоби.

У діяльності фермерських господарств іс�
нує ряд проблем, які стримують їх подальший
розвиток і підвищення ефективності сільсько�
господарського виробництва в цілому. Тільки
дрібнотоварне виробництво на селі, на наш по�
гляд, на сучасному етапі розвитку ринку і ста�
ну економіки регіону не може служити осно�
вою підйому аграрного сектора. Практика по�
казала, що більшість дрібних господарств ма�
ють значні труднощі у веденні власного бізне�
су поодинці. Фермерські господарства не мо�
жуть застосувати високі технології виробничих
процесів, оскільки не мають належної кваліфі�
кації, можливості інтенсифікації виробництва.
Великі витрати на одиницю вирощеної про�
дукції зумовлюють, зрештою, досить низьку
рентабельність господарств. На сьогоднішній
день в умовах жорсткої конкуренції, з ураху�
ванням необхідності дотримання правил СОТ
продукція фермерських господарств є некон�
курентоспроможною, і для доведення рента�
бельності до досить високого рівня необхідні
рішучи заходи.

Тому одним з основних кроків на шляху під�
вищення ефективності сільськогосподарсько�
го виробництва, подолання дрібнотоварності
виробництва, збільшення прибутковості
сільських товаровиробників є розвиток коопе�
рації дрібних селян і фермерів. При цьому об'єд�
нання в кооперативи повинне здійснюватися
винятково на добровільних засадах і охоплю�
вати в основному сферу допоміжних послуг,
переробки і збуту виробленої продукції. Даний
організаційний вид діяльності має як переваги,

так і недоліки. До переваг можна віднести, перш
за все, ефект масштабу і, як наслідок, збільшен�
ня рентабельності виробництва через знижен�
ня витрат, створення ефективного менеджмен�
ту, поява можливостей в знаходженні фінан�
сування і т.д. До недоліків даного виду відно�
сяться правові аспекти, питання формування
прав власності, розподілу результатів.

ВИСНОВКИ
У цілому, на підставі проведених дослі�

джень можна зробити висновок, що коопера�
ція фермерських господарств, яка забезпечує
за рахунок концентрації ресурсів наближення
до їх оптимальних розмірів з мінімальними до�
датковими вкладеннями, дозволяє створити по�
тенційно ефективні підприємства. Оцінюючи
розвиток сучасного фермерського виробницт�
ва, можна стверджувати, що в осяжному май�
бутньому воно зможе стати основою сільсько�
господарського виробництва в країні. Не див�
лячись на всі суб'єктивні й об'єктивні труднощі,
фермерські господарства знайшли свою еконо�
мічну нішу в аграрному секторі економіки краї�
ни і, як будь�яка форма господарювання, ці
підприємства вимагають подальшого вивчення
і обгрунтування перспектив їх розвитку.
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