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FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF THE FARMS

Конкурентоспроможність фермерських господарств залежить від багатьох передумов як внутрішніх, так і
зовнішніх, що можуть забезпечити завоювання та утримання конкурентних позицій, тривале перебування на сільсько)
господарському ринку. У статті проаналізовано розвиток конкурентоспроможності фермерських господарств че)
рез сучасний стан їх сільськогосподарської діяльності. Дослідження засноване на якісному аналізі специфіки фер)
мерської діяльності, економічній літературі з питань конкурентоспроможності фермерського господарства. Підгрун)
тям дослідження є сучасні статистичні дані та концепції розвитку аграрного сектору економіки й сільської місце)
вості. Результатом роботи є аналіз факторів розвитку конкурентоспроможності фермерських господарств на
аграрних ринках України.
The competitiveness of farming depends on many prerequisites, both internal and external, that can provide gain
and retain competitive positions, prolonged exposure to Ukrainian agricultural market. In the article the development
of the competitiveness of farming is offered to analyze through the current state of agricultural activity as a direct ability
to be competitive conditions a priori. The research is based on qualitative analysis of the specific farming activities,
economic literature of the competitiveness of farming. The basis of this research is advanced statistics and the concept of
strategic development of the agricultural sector and rural areas. The result of the work is the analysis of the factors of
competitiveness of the farms in the agricultural market of Ukraine.

Ключові слова: конкурентоспроможність фермерських господарств, чинники конкурентос
проможності, фермерство, сільськогосподарська діяльність, український сільськогосподарсь
кий ринок.
Key words: competitiveness of farms, factors of competitiveness, farming, agricultural activities,
Ukrainian agricultural market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

За роки інституційних трансформацій на
ціональної економіки фермерські господарства
стали невід'ємною складовою сільськогоспо
дарського сектору економіки України, джере
Передплатний індекс 21847

лом підтримання продовольчої безпеки держа
ви та забезпечення високоякісною різноманіт
ною продукцією, поширеною формою само
реалізації селянина як підприємця та особис
тості. Це наслідок прагнень підприємливих ук
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Рис. 1. Динаміка кількості фермерських господарств та їх площі
Джерело: [6].

раїнських селян до здійснення самостійної гос
подарської діяльності у сфері товарного вироб
ництва, а також деяких заходів щодо підтрим
ки розвитку фермерських господарств з боку
держави. У зв'язку з намірами України інтег
руватися у європейський ринковий простір,
створення середовища для розвитку конкурен
тоспроможності фермерських господарств є
необхідною передумовою соціальноекономі
чного розвитку українського села.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Як специфічна соціальноекономічна ланка
та історична форма підприємницької діяль
ності, фермерські господарства потребують

інституційного забезпечення. Діяльність фер
мерських господарств регулюється аграрним
законодавством, яке у більшості країн має на
ціональні особливості, на чому наголошує у
своїй роботі В.П. Горьовий [7]. Становлення
фермерських господарств України досліджено
у працях В.М. Заяця [8; 9], В.К. Збарського [10],
Ю.О. Лупенка [14], М.Й. Маліка [12], М.М.
Кропивка [11] інших дослідників розвитку ма
лого і середнього підприємництва на селі. Ра
зом з тим, на сьогодні відкритим залишається
проблема взаємозв'язку зовнішніх (інституц
ійних та макроекономічних) та внутрішніх
(мікроекономічних) чинників розвитку конку
рентоспроможності фермерських госпо
дарств.
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ɪɨɤɢ
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɚɥɨɜɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ, ɦɥɧ ɝɪɧ.
Ʉɨɲɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɞɨɬɚɰɿɣ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɦɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ, ɦɥɧ ɝɪɧ.

Рис. 2. Динаміка основних показників фермерських господарств
Джерело: [6].
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Ɂɚɝɚɥɶɧɨɝɨ (ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ)
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ

Таблиця 1. Правові норми, що регулюють відносини у сфері виробничо<господарської
діяльності фермерських господарств
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ (ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ

ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɜɿɞ 19.06.2003 ʋ 973-IV
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɿɞ
24.06.2004 ʋ 1877-IV
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞ 22.03.2012
ʋ 4618-VI
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ
ɞɨɪɚɞɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɜɿɞ 17.06.2004 ʋ 1807IV

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɞɛɚɽ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɝɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ʀʀ ɠɢɬɬɹ,
ɩɿɤɥɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɡɥɚɝɨɞɢ ɧɚ ɡɟɦɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɝɧɟ
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɟɪɠɚɜɭ
ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ
ɪɟɝɭɥɸɽ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɟɦɥɸ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɿɛ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ,
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɟɦɟɥɶ
ɪɟɝɭɥɸɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ),
ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɸɪ. ɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɿ, ɦɚɣɧɨɜɿɣ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɪɟɝɭɥɸɽ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɚɜɨɜɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɹɤ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɛɸɞɠɟɬɧɿɣ, ɤɪɟɞɢɬɧɿɣ, ɰɿɧɨɜɿɣ,
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɨɪɚɞɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɪɟɝɭɥɸɽ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɚɜɨɜɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɛɸɞɠɟɬɿ Ɇɿɧɚɝɪɨɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɦ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ ɱɟɪɟɡ ɍɤɪɞɟɪɠɮɨɧɞ ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ

Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ« ɜɿɞ 17.07.1997 ʋ 469/97-ȼɊ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ «ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɛɸɞɠɟɬɿ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ» ɜɿɞ 25.08.2004
ʋ 1102
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ» ɜɿɞ 02.09.2011 ʋ 441
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ» ɜɿɞ 14.09.2011 ʋ 468

Джерело: розроблено автором.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз факторів розвитку
конкурентоспроможності вітчизняних фер
мерських господарств на ринках сільськогос
подарської продукції та виробничих факторів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фермерські господарства є основною фор
мою аграрного виробництва більшості еконо
мічнорозвинених країн. У західних країнах із
часом змінювалося не тільки фермерство як
спосіб і форма господарювання, а й усі умови
(інституційне забезпечення та ринкова інфра
структура) формування фермера як конку
руючого підприємця та власника. Взаємний
вплив і вигідна взаємодія фермерства та сфери
послуг сформували тип господарювання, який
нині сприймається як взірець організації аграр
ного бізнесу. В Україні ж відповідна трансфор
мація здійснюється відносно — після набуття
незалежності нашої держави. Її першим етапом
Передплатний індекс 21847

було реформування пострадянських колектив
них сільськогосподарських підприємств на за
садах права кожного селянина на дозволену
законом підприємницьку діяльність, приватної
власності на землю та майно [10, с. 156].
Зокрема площа використовуваних фер
мерськими господарствами сільгоспугідь мала
стійку тенденцію до зростання (рис. 1), яка є свід
ченням відповідної підтримки державою фер
мерського руху, що включала:
— розпаювання земель та майна колектив
них сільськогосподарських підприємств з 1991
по 2003 роки;
— положення Указу Президента України
"Про невідкладні заходи щодо реформування
аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999
року, згідно з яким фермерські господарства
отримали можливість орендувати земельні
ділянки та земельні частки (паї) у їх власників,
виділяти їх єдиним масивом, використовувати
спрощений порядок реєстрації договорів орен
ди тощо;
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Джерело: Розроблено автором.

Рис. 3. Структура органів влади, що має сприяти розвитку фермерського господарства
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Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɢɢɧɢɰɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ,
ɭ ɬ.ɱ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɧɢɰɶ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ.
Рис. 4. Технічне оснащення сільськогосподарських підприємств у 2015 р.

Джерело: [6].

— створення Українського державного
фонду підтримки фермерських господарств
(далі — Укрдержфонд) і наданням ним пільго
вих кредитів та компенсацій на виробництво
певних видів продукції за рахунок коштів дер
жавного бюджету України.
У період, що розпочався із середини 90х
років минулого століття, швидко зростала та
кож чисельність фермерських господарств. Пік
такого зростання припадає на 2004—2008 роки,
після чого відбувається помітне зменшення
кількості фермерських господарств. Це пов'я
зано, насамперед, з їх укрупненнями та реор
ганізаціями, що є наслідками світової фінансо
вої кризи 11, а також проблемами статистич
ної звітності попередніх років. В останні роки
спостерігаємо нестійку тенденцію зростання
виробництва валової фермерськими господар
ствами сільськогосподарської продукції, отри
маного ними прибутку та незмінно символічну
державну підтримку (рис. 2).
Виходячи з того, що категорія "конкурен
тоспроможність" поєднує в собі інформацію
про фактори, які можуть забезпечити заво
ювання та утримання ними конкурентних по
зицій, тривале перебування на ринку [12, с.
17], вважаємо, що сталому розвитку кон
курентоспроможності фермерських госпо
дарств має сприяти підтримка таких її скла
дових:
1. Забезпечення інтересів фермера як само
достатнього підприємця. Оскільки фермерсь
ке господарство є організаційноправовою
формою підприємницької сільськогосподарсь
кої діяльності громадян [2], а форма підприєм
Передплатний індекс 21847

ництва — це закріплений нормами права ме
ханізм створення, здійснення господарської
діяльності, управління майном, визначення по
вноважень, джерел його фінансування [15, с.
13], то важливо мати на увазі, що фермер
вільний і самостійний лише у межах закону.
Діяльність фермерських господарств регу
люється на основі цілого, постійно зростаючо
го ряду правових норм (табл. 1), які відносять
ся до загальних і спеціальних законів та підза
конних актів.
Виходячи із того, що в аграрному законо
давстві присутній не тільки окремий закон,
який регламентує існування фермерського гос
подарства, а й низка інших обумовлюючих його
діяльність законодавчих актів, можна в цілому
констатувати реалізацію конституційних прин
ципів підприємницької діяльності для фер
мерських господарств.
2. Прозора та максимально проста взаємо
дія з органами влади. У сфері підприємництва
українська держава декларує політику захис
ту, підтримання, сприяння розвитку економіч
ної конкуренції та обмеженню монополізму [1],
відповідальним державним органом за реалі
зацію якої визначено Антимонопольний комі
тет України (рис. 3).
Провідне місце у системі аграрної політики
держави займає Кабінет Міністрів України,
оскільки саме він спрямовує та координує роз
виток сільськогосподарського напряму еконо
міки через підлеглі йому центральні органи ви
конавчої влади.
Головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що формує та реа
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Таблиця 2. Наявність сільськогосподарської техніки
в фермерських господарствах
ɭ 2015 ɪɨɰɿ
ɭɫɶɨɝɨ,
ɲɬ.
Ɍɪɚɤɬɨɪɢ
Ʉɨɦɛɚɣɧɢ ɡɟɪɧɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
Ʉɨɦɛɚɣɧɢ ɤɭɤɭɪɭɞɡɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
Ʉɨɦɛɚɣɧɢ ɤɨɪɦɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
Ʉɨɦɛɚɣɧɢ ɤɚɪɬɨɩɥɟɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
Ȼɭɪɹɤɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ ɦɚɲɢɧɢ
ɋɿɜɚɥɤɢ
ɀɚɬɤɢ ɜɚɥɤɨɜɿ

34 528
8 774
321
493
434
513
19 342
3 592

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɤɢ
ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ
1 ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɲɬ.
*
1,07
0,27
0,01
0,02
0,01
0,02
0,60
0,11

ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ
ɧɚ
100 ɝɚ ɪɿɥɥɿ,
ɲɬ. *
0,82
0,21
0,01
0,01
0,01
0,01
0,46
0,09

Джерело: [6].
Примітка: * — розраховано автором.

лізовує державну політику у сфері розвитку
підприємництва, є Міністерство економічно
го розвитку і торгівлі України. Воно коорди
нує політику у цій сфері через підпорядкова
ну йому Державну регуляторну службу Ук
раїни, яка у свою чергу реалізує державну ре
гуляторну політику, політику з питань нагля
ду (контролю) у сфері господарської діяль
ності (підприємництва), ліцензування та доз
вільної системи у сфері господарської діяль
ності та дерегуляції господарської діяль
ності.
В аграрному секторі економіки повнова
ження щодо реалізації державної політики
забезпечує Міністерство аграрної політики
та продовольства України (далі — Мінагро
політики). Мінагрополітики, через підпоряд
ковані йому центральні органи виконавчої
влади (рис. 3) шляхом стандартизації, сер
тифікації, контролю, визначенню доступу до
виробничих ресурсів, забезпечує підтримку
сільськогосподарських підприємств, зокре
ма сімейних фермерських господарств [14;
16]. З метою підвищення конкурентоздат
ності сільського господарства в цілому та
сприяння розвитку сільських територій
відповідно до міжнародних стандартів Мін
агрополітики розробило "Єдину комплекс
ну стратегію розвитку сільського господар

ства та сільських територій на 2015—2020
роки" та проект Концепції Державної цільо
вої програми розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2020 року [4], що
включають підтримку малих сільськогоспо
дарських товаровиробників — насамперед
фермерських та кооперованих селянських
господарств.
3. Гарантування державної підтримки висо
копродуктивного використання сільськогоспо
дарських угідь. За реалізацію державної по
літики щодо фінансової підтримки станов
лення і розвитку фермерських господарств з
2002 року відповідає Укрдержфонд [2], який є
державною бюджетною установою. Фінансова
підтримка надається на конкурсних засадах на
безповоротній основі за бюджетною програ
мою "Фінансова підтримка фермерських госпо
дарств" та на поворотній основі за бюджетною
програмою "Надання кредитів фермерським
господарствам" [3].
Існуючий механізм подачі заявок на отри
мання підтримки певних видів діяльності за
надто складний, для її отримання власнику
фермерського господарства необхідно вико
нати цілий ряд умов з боку департаментів
Мінагрополітики. У європейській практиці
міністерство тільки розробляє програми
підтримки та визначає пріоритети, а всі вип

Таблиця 3. Основні характеристики виробників у сільському господарстві
станом на 2015 рік
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ,
ɨɞ.
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɡ ɧɢɯ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɫɟɥɹɧɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚ
ɭɝɿɞɶ,
ɬɢɫ. ɝɚ

ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɜɚɥɨɜɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,
ɦɥɧ ɝɪɧ.

45 379

19 922,7

131 918,6

32 303
4 108 400

4 343,7
6 307,2

18 909,3
107 548,7

Джерело: [6].
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лати здійснює спеціалізована установа серві
сного типу — платіжне агентство (далі — ПА).
Беручи за основу європейський досвід, на сьо
годнішній день Укрдержфонд намагається
створити на власній базі подібне ПА, яке б об
'єднувало та спрощувало процедуру отриман
ня кредитів фермерами. Перший крок у зада
ному напрямі вже здійснено. У травні 2016
підписано тристоронній Меморандум про
співпрацю між Укрдержфондом, Національ
ним платіжним агентством при Міністерстві
сільського господарства Литовської Респуб
ліки та Польським агентством з реструктури
зації і модернізації сільського господарства
щодо стратегічної взаємодії при реструктури
зації Укрдержфонду, відповідно до норм
Європейського Союзу та надання консуль
тацій щодо операційної ефективності менед
жменту організації. Згідно з концепцією ПА
[5] передбачається повне форматування існу
ючої системи фінансової підтримки аграрно
го сектору, створення нової сервісної струк
тури, яка буде відповідальною за реалізацію
надання прямої фінансової підтримки згідно
практики та вимог Європейського Союзу.
4. Урахування залежності від землі та про
блем матеріальнотехнічного забезпечення. З
надбанням Україною незалежності величезні
площі землі були передані у приватну
власність. Перерозподіл землі не самоціль,
він має бути інструментом досягнення ефек
тивного, раціонального, соціально орієнтова
ного використання земель підприємцями. Але
земельна реформа, почата у 90ті роки ХХ
століття досі не завершена: відсутні науково
обгрунтовані стратегії, комплексні програми,
стійкі пріоритети та політична єдність щодо
запровадження ринку землі. Як підприємцю,
фермеру необхідні стабільні правила ефек
тивного використання землі. Для цього має
бути здійснене законодавче забезпечення
ринку землі — визначені суб'єкти ринку, пра
вила та організаційні механізми регулюван
ня, гарантування прав його учасників тощо [9,
с. 34].
Сезонність як особливість сільськогоспо
дарського виробництва потребує від фермера
максимального використання робочих машин,
агрегатів, транспортних засобів в оптимальні
для виконання необхідних робіт у строки, щоб
не допустити втрат продукції. Дані 2015 року
щодо технічного оснащення сільськогоспо
дарських підприємств у цілому та фермерсь
ких господарств зокрема свідчать про їх
залежність від сезонних та погодних змін (рис.
4).
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Дослідження показали, що відсоток техні
ки, який припадає на одне фермерське госпо
дарство є дуже малим (табл. 2), що свідчить про
необхідність підтримки технічного забезпечен
ня. Зокрема це стосується податкового стиму
лювання та компенсацій відповідних витрат
фермерським господарствам (насамперед, ма
лим).
Основними власними джерелами поповнен
ня капітальних вкладень для оновлення техні
чного парку є відрахування від прибутку та
амортизаційні нарахування. Однак через недо
статній рівень рентабельності та невеликі об
сяги виробництва, фермерські господарства не
в змозі забезпечити нарощування та відновлен
ня основних засобів за рахунок власних дже
рел. Отримання банківських кредитів є досить
проблемним через відсутність заставного май
на та його низьку ліквідність. Можливим є лише
отримання короткострокових кредитів, а для
вирішення проблеми технічного оновлення
парку машин необхідні довгострокові кредити,
що вирішують проблему технічного забезпе
чення тільки частково.
5. Підтримка суспільної значимості фер
мерства. В країнах з розвиненими ринковими
економіками активно підтримується імідж фер
меравласника. Це стосується насамперед
сімейних ферм, які є формою 97% фермерсь
ких господарств Європи і головним суб'єктом
забезпечення своїх країн продовольством [17,
с. 9]. В Україні виробників сільгосппродукції
поділено на такі категорії: підприємства, що
звітують по формі 50сг — 13 тис. підприємств;
майже 32 тис. фермерських господарствюри
дичних осіб, які звітують по формі 2ферм; гос
подарства громадян, насамперед 4,1 млн осо
бистих селянських господарств (далі — ОСГ)
(таб. 3). До ОСГ за радянською традицією став
ляться як до другорядної, підсобної форми
організації сільгоспвиробництва, вони прак
тично вилучені із державної агропродовольчої
системи і організованих ринків. Разом з тим,
вони є найчисельнішими представниками сімей
ного типу господарювання і потенційними кан
дидатами трансформації в сімейні фермерські
господарства [8; 13].
Але оформлення фермерського господар
ства і подальше набуття статусу фермерсько
го господарства потребуватиме від ОСГ додат
кових витрат коштів (податки, єдиний соціаль
ний внесок, реєстраційні збори тощо), часу і
зусиль на реєстрацію, ведення обліку, звітності
тощо, вигоди від яких не представлені широко
му загалу українських селян, що не сприяє
іміджу фермерських господарств.
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Виходячи із проведеного дослідження,
можна констатувати, що наразі закладені за
конодавчі засади становлення фермерських
господарств, які ще не стали повноцінною за
порукою розвитку їх конкурентоспромож
ності. Для посилення конкурентних позицій
фермерських господарств на ринках сільсько
господарської продукції і виробничих факторів
необхідно запровадити наступні комплексі за
ходи:
— створення інституційних передумов а та
кож сервісної структури, яка б здійснювала
пряму фінансову підтримку фермерських гос
подарств, інвестицій в них як в об'єкти влас
ності;
— розвиток ринку сільськогосподарських
земель через визначення фермерських госпо
дарств його головними суб'єктами;
— розвиток матеріальнотехнічного забез
печення фермерських господарств, їх інформа
ційного та наукового обслуговування;
— створення передумов для трансформації
ОСГ в сімейні фермерські господарства, поси
лення на цій основі соціального захисту селян,
набуття їх господарствами офіційного стату
су сімейних ферм, що дасть можливість ко
ристуватися перевагами учасників легальних
аграрних ринків і державною підтримкою.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Особливості фермерського господарства є
тим важливим об'єктивним фактором, який зу
мовлює необхідність спеціального регулюван
ня їх діяльності в аграрному законодавстві. Не
визначеність політики держави та діяльності
регулюючих органів щодо вирішення законо
давчих та організаційних проблем розвитку
фермерства негативно впливає на конкуренто
спроможність фермерських господарств. Кон
курентоспроможність фермерських госпо
дарств є наслідком інтересів їх власників у за
гальній системі суспільної підтримки їх діяль
ності, державної політики, спрямованої на за
безпечення прозорих відносин на ринках про
дукції та виробничих факторів, сприяння
підприємницькій активності українських селян.
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