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У сучасних умовах найбільш актуальним
питанням для аграрного сектору України є роз�
виток ефективних форм господарювання, ма�
лого підприємництва, відтворення українських
сіл, забезпечення населення країни якісними і
доступними продуктами харчування, збільшен�
ня частки вітчизняного експорту на міжнарод�
ному ринку. Оскільки в Україні з 1991 року по�
чали розвиватись фермерські господарства і
сьогодні мале підприємництво в аграрному сек�
торі представлено переважно фермерськими
господарствами, то однією з пріоритетних за�
дач держави в галузі АПК є забезпечення умов
для ефективного розвитку фермерських госпо�
дарств. Аналіз форм господарювання в США,
лідера в світовій торгівлі сільськогосподарсь�
кою продукцією, показує, що сільське госпо�
дарство Америки побудовано і тримається саме
на фермерських господарствах. У цьому кон�
тексті особливого значення набуває дослі�
дження американської моделі фермерського
господарювання, визначення її переваг та не�
доліків і можливості застосування іноземного
досвіду ведення підприємництва у вітчизняно�
му сільському господарстві.

Питання розвитку аграрного сектора аме�
риканської економіки висвітлені у працях
Л.В. Молдаван, Б.А. Чернякова, В.А. Матусе�
вич.

Важливе значення у науковій розробці мо�
делі фермерських господарств належить аме�
риканським вченим — Willard W. Cochrane, Paul
K. Conkin, Marsel Mazoyer, Laurence Roudart.

Метою даної статті є дослідження амери�
канської моделі селянського господарювання.
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Сільське господарство відіграє важливу
роль у розвитку національної економіки США.
Забезпечення продовольчої безпеки країни та
активна участь у міжнародній торгівлі є досяг�
ненням успішного розвитку фермерської мо�
делі господарювання. Сьогодні США є найбіль�
шим світовим експортером таких продовольчих
продуктів як: пшениця, кукурудза, соя, рис,
фуражне та інше продовольче зерно, бавовна,
табак, соєва та інша олія, насіння олійних куль�
тур, м'яса, молочних виробів. Так, за даними
Державного комітету статистики США "United
States Department of Agriculture", які подані у
таблиці 1, виробництво основних сільськогос�
подарських продуктів, починаючи з 2001 р., ди�
намічно зростало до 2008 р., 2008—2009 рр. та�
кож характеризуються збільшенням темпів ви�
робництва основних продуктів аграрного сек�
тору по відношенню до минулих років.

Оскільки потреби внутрішнього ринку у
сільськогосподарських продуктах значно
менші ніж виробництво, то реалізація продукції
АПК відбувається за рахунок активної експор�
тної діяльності. Як зазначав американський
вчений Willard W. Cochrane, розвиток комер�
ційного сільського господарства США пов'яза�
ний з прокладанням у XVIII ст. залізниці [7, с.
459]. Саме залізниця відкрила можливості для
експортування великої кількості сільськогос�
подарської продукції та розвитку промислово�
го сільського господарства. Разом з тим, почи�
наючи з колоніального періоду і до сьогоден�
ня, в аграрному секторі США реалізувалась
сімейне фермерство як головна модель госпо�
дарювання американських селян. Сьогодні,
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коли продовольча криза є актуальною для ба�
гатьох країн світу, у той час коли американські
фермери (дрібні та великі) забезпечують не
тільки власну країну доступними продуктами
харчування, вибір організаційної форми госпо�
дарювання в аграрному секторі набуває особ�
ливого значення.

У сучасних умовах у вітчизняному аграрно�
му секторі реалізується політика підтримки і
сприяння розвитку великих аграрних під�
приємств як основних виробників сільськогос�
подарської продукції. Поряд з тим, в АПК Ук�
раїни присутнє таке негативне явище, як спус�
тошення вітчизняних сіл, низькі доходи сіль�
ського населення, перенасиченість міст, по�
вільний розвиток фермерства та малих форм
господарювання, які майже не підтримуються
державою. Тому для аграрного сектору Украї�
ни сьогодні є актуальними питання щодо вибо�
ру ефективних форм господарювання, що
спроможні забезпечити, з одного боку, значні
обсяги виробництва сільськогосподарської
продукції та успіх в експортній діяльності, а з
другого боку — підвищення доходів та життє�
вого рівня вітчизняних селян, розвиток украї�
нських сіл, забезпечення якісними та доступ�
ними продуктами харчування країну.

Головне досягнення сільського господар�
ства США сьогодні — це активна ескортна
діяльність з одного боку, а з іншого — забез�
печення продовольчої безпеки країни. Хоча
фермерський тип господарювання почав фор�
муватись ще з колоніального періоду, саме по�
няття "ферма" було вперше сформульовано в
1850 р. і змінювалось після цього дев'ять разів.
Остаточно визначення "ферма" було затвер�
джено в серпні 1975 р. Сьогодні Б.А. Черняков,
д.е.н., керівник центру аграрних проблем Інсти�
туту США та Канади Російської академії наук,
виділяє такі види сучасних американських
ферм:

1) ферми з обмеженими ресурсами. Об'єм
реалізації  продукції таких ферм становить
менше 200 тис. дол. на рік. Вартість основних
фондів сільськогосподарського призначення
менше 150 тис. дол. Загальний дохід оператора
домогосподарства менше 100,000;

2) ферми пенсіонерів. Об'єм реалізації про�
дукції цих ферм становить менше 250 тис. дол.
на рік. Фермери цього типу вже знаходяться на
пенсії. До цієї групи не відносяться ферми з об�
меженими ресурсами, де оператори теж є пен�
сіонери;

3) підсобні ферми. Об'єм реалізації про�
дукції цього виду ферм становить менше 250
тис. дол. Для цих фермерів фермерство не є

основним видом зайнятості. У цю групу також
не включені ферми з обмеженими ресурсами,
де оператори підкреслюють, що для них фер�
мерство не є головним видом зайнятості;

4) дрібні ферми з низьким рівнем продаж.
Об'єм реалізації продукції таких ферм стано�
вить менше 100 тис. дол. на рік. Для цього типу
ферм фермерство не є основним видом зайня�
тості. У цю групу також не включені ферми з
обмеженими ресурсами, де оператори підкрес�
люють, що для них фермерство не є головним
видом зайнятості;

5) дрібні ферми з високим рівнем продаж.
Об'єм реалізації продукції таких ферм стано�
вить від 100 до 249 тис. дол. на рік. Для цих фер�
мерів фермерство є основним видом зайнятості;

6) великі сімейні ферми. Об'єм реалізації
продукції таких ферм становить від 250 до 499
тис. дол. на рік. Для цих фермерів фермерство
є основним видом зайнятості;

7) дуже великі сімейні ферми. Об'єм реалі�
зації продукції таких ферм становить від 500
тис. дол. на рік. Для цих фермерів фермерство
є основним видом зайнятості;

8) несімейні ферми, тобто ті, які організу�
ють несімейні корпорації, кооперативи, або
ферми, які управляються найманими менедже�
рами;

9) ранчо — зазвичай велике за площею гос�
подарство, що поєднує в собі декілька видів
сільськогосподарських робіт. Сільське госпо�
дарство для господаря чи менеджера ранчо є
не головним, але важливим видом діяльності.
Переважно ранчмени поєднують основну пра�
цю, наприклад у великій компанії, із своїм гос�
подарством, яким вони управляють, і сільське
господарство для них — більше стиль життя
ніж буденна праця.

Серед зазначених видів ферм тільки 181 тис.
фермерських господарств, тобто не менше 10%
загальної кількості ферм, для яких фермерство
є основним видом діяльності, реалізують більш
ніж 75% всієї сільськогосподарської продукції
США. Вони мають біля 38% земельної площі,
серед яких 62% становить пашня. Розмір зем�
лекористування цих ферм біля 800 га, що в
4 рази більше середнього по країні. На них при�
падає більша частина основних елементів вит�
рат і 43% платежів, отриманих в якості держав�
ної підтримки [6, с. 324—332]. Як зазначає аме�
риканський вчений Willard W. Cochrane, аме�
риканське фермерство завжди було комерцій�
но орієнтовано, тобто спрямоване на максимі�
зацію прибутку від землі та сільського госпо�
дарства. До прокладання залізниці власники
земельних ділянок намагались отримати дохід
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від перепродажу землі та земельної спекуляції,
після прокладання залізниці — від сільськогос�
подарської, фермерської діяльності шляхом
спеціалізації виробництва та виходу на зов�
нішні ринки [7, с. 458—461]. Сьогодні більша
частина американських ферм, більш ніж 1,5
млн, або 82% від загальної їх кількості, входять
до групи дрібних ферм. Головною їх цінністю є
велика кількість землі — 43,4% від загальної
площі, яка належить фермерам на засадах при�
ватної власності. Так, на нашу думку, можна
виділити основні джерела, від яких отримують
дохід ця група фермерів:

— дрібні виробники входять до складу
сільськогосподарських кооперативів, через які
реалізується переважна кількість виробленої
продукції;

— здача землі в оренду крупним фермам;
— державна підтримка, у залежності від

участі в державних програмах;
— співпраця на умовах контракту з великою

фермою по виконанню певних видів робіт, які
не входять до її складу. Серед таких робіт може
бути заготовка кукурудзяного силосу та інших
високоякісних кормів.

Залежно від штату та його спеціалізації, се�
редній розмір ферми складає 50—80 га. Крупні
ферми можуть мати по 800 га сільськогоспо�
дарських угідь і навіть більше. При цьому біль�
ша частина цих земель є орендованими. Орен�
да землі в різноманітних формах стала для ве�
ликих ферм основною формою землеволодін�
ня. Вже з 90�х рр. XX ст. 45% земельних угідь
знаходилося в оренді, а біля 40% фермерів були
її орендаторами. З нашої точки зору, великі
ферми отримують дохід головним чином від ос�
новного виду діяльності шляхом:

— спеціалізації і концентрації виробництва
на кількох видах діяльності. Наприклад, виро�
щування скота для м'яса, а також фуражного
зерна для годування скота;

— входження та співпраці із сільськогоспо�
дарськими кооперативами, через які реалі�
зується частина або вся їх вироблена продук�
ція;

— співпраця з великими переробними сіль�
ськогосподарськими підприємствами на умовах
контракту, які частково або повністю викупо�
вують вироблену фермами продукцію;

— участь у державних програмах.
Як зазначають менеджери (у більшості ви�

падків це ї є власники) великих ферм, державні
програми більшою мірою спрямовані на
підтримку малого фермерства, але оскільки
державні кошти часто складають значну час�
тину доходу фермера, то великі ферми теж на�

магаються брати участь у державних програ�
мах.

Найбільш привабливою формою реалізації
своєї продукції та взагалі участі у процесі ви�
робництва як для малих, так і для великих ферм
є співпраця із сільськогосподарськими коопе�
ративами, які є неприбутковими організаціями
і обслуговують діяльність сільського господар�
ства та іншого виробництва учасників коопе�
ративу. Метою їх діяльності є надання послуг
членам кооперативу, сприяння їх прибутково�
му господарюванню. Співпраця на умовах кон�
тракту з великими переробними підприємства�
ми є більш складною. З одного боку, вона при�
ваблива тим, що підприємство вибирає всю
кількість виробленої продукції, що обумовле�
на угодою. Мінусом такої співпраці є те, що
ферма майже перетворюється на робочу силу
та постачальників сировини крупного підпри�
ємства і вимушена повністю змінювати весь
процес виробництва відповідно до умов вели�
кого переробного підприємства.

Іншою особливістю американського фер�
мерства є, як зазначалося раніше, спеціалізація
та концентрація виробництва. Дві найголовніші
галузі сільськогосподарського виробництва в
США — це рослинництво та тваринництво. При,
чому, рослинництво, в свою чергу, поділяється
на фуражне та продовольче. Основна мета фу�
ражного рослинництва — створення надійної
кормової бази для тваринництва. Найбільші
посівні площі в рослинництві зайняті кукуруд�
зою, пшеницею, житом, вівсом, багато уваги
приділяється виробництву сіна. Американські
фермери є лідерами по виробництву сої. Біля
71% посіву картоплі знаходиться на півночі.
США також мають найкращі показники в світі
по продуктивності тварин. Спеціалізація ферм
відбувається відповідно до місцезнаходження та
кліматичних умов. Так, наприклад, ферми, які
знаходяться на території штату Пенсільванія,
переважно спеціалізуються на виробництві мо�
лочної продукції, а також виробництві яєць, ви�
рощуванні м'ясного скота і овочів закритого
грунту. У Вірджинії великі ферми спеціалізують�
ся на виробництві бройлерів, арахісу, індичок,
томату, тютюну. Штат Северної Кароліни є ліде�
ром по випуску текстильної продукції. Ферми
цього штату спеціалізуються на виробництві
яєць, яблук, арахісу, суниці, тютюну, також на
виробництві бройлерів, свиней, індичок. Ферми
штату Іллінойс спеціалізуються на виробництві
молока, сої, кукурудзи, займаються вирощуван�
ням свиней та м'ясного скота. Колорадо є ліде�
ром у м'ясному тваринництві, виробництві ку�
курудзи, сіна, цукрових буряків, пшениці, кар�
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топлі. Останнім часом тут активно розвиваєть�
ся репродуктивне свинарство. Ферми штату
Нессбака спеціалізуються головним чином на
виробництві кукурудзи, сої, пшениці, а також
займаються м'ясним тваринництвом та свинями.
Айова є лідером по виробництву свиней та  м'яс�
ного скота, кукурудзи, сої. Північна Дакота —
найбільший в країні штат по виробництву пше�
ниці. Тут майже 66% ферм вирощують пшени�
цю, а штат займає 2�ге місце по її виробництву
та реалізації. М'ясне скотарство по об'єму реа�
лізації в штаті займає другорядну позицію. Штат
є лідером по виробництву соняшника та сахар�
ної цукрового буряка. Тут знаходиться найбіль�
ша кількість молочних ферм і штат відповідно
займає друге місце після Каліфорнії по валово�
му виробництву молока. Також фермери штату
виробляють значну кількість сої, кукурудзи,
картоплі, фруктів та овочів. Фермери штату
Індіана вирощують 9% кукурудзяного зерна
країни та сої, а також спеціалізуються на вироб�
ництві продукції свинарства, яєць, томатів, м'я�
са індичок і тютюну. Штат Огайо входить до
складу найбільших в країні штатів по виробниц�
тву сої, кукурудзи, яєць, продукції закритого
грунту, томатів, яблук і тютюну [6].

Ще однією особливістю американського
фермерства є те, що на фермах, навіть на вели�
ких, застосовується праця переважно членів
родини, звідси і назва — сімейне фермерство.

Фермер, він же голова сім'ї, є одночас�
но і менеджером, і трактористом, а та�
кож і виконує повсякденну буденну ро�
боту на фермі, жінка фермера найчасті�
ше веде бухгалтерію та облік діяльності
ферми, а також разом із дітьми бере ак�
тивну участь у сільськогосподарських
роботах на фермі. Наймана праця теж
застосовується, але переважно на вели�
ких фермах і в невеликій кількості. Так,
наприклад, на зерновій фермі "Double K
Farms, Inc." штату Небраска оброб�
ляється 1800 га землі. З цієї кількості
тільки 100 га — приватна власність, 160
га — належить батькам, інша земля —
орендується. Незважаючи на великі роз�
міри землекористування, цю ферму об�
слуговують чоловік та жінка і два най�
маних працівника. У деякі періоди част�
ково допомагає батько фермера, і фер�
ма співпрацює на постійній основі з не�
залежним брокером [6]. Іншою особли�
вістю американської моделі господарю�
вання є те, що на фермах, особливо на
великих, застосовується найновітніша
сільськогосподарська техніка і комп'ю�

терне забезпечення виробничої діяльності. Так,
на вищезазначеній фермі застосовуються 5 по�
тужних тракторів, 1 зерновий комбайн та комп�
'ютерне забезпечення з використанням супутни�
кового моніторингу врожайності, що допомагає
точно вирахувати контури полів, вести облік
урожайності зерна, знати вологість та ступінь
вологозабезпеченості грунту.

Важливим чинником розвитку американсь�
кого фермерства є тісна співпраця фермерів з
науковцями та застосування останніх наукових
розробок на практиці, оскільки це сприяє
підвищенню продуктивності, врожайності та
доходності фермерів. Так, успіх у рослинництві
був досягнутий переважно за рахунок на�
сінництва, а за останні роки — за рахунок до�
сягнень біотехнології. Великі врожаї були б
збитковими без застосування техніки. А відпо�
відно, швидке переведення тваринництва на
індустріальні технології було б неможливе без
відповідного виробництва кормів.

Американські фермери — політично ак�
тивні люди: добре знають законодавство, ак�
тивно беруть участь у різноманітних держав�
них програмах, що стосуються сільського гос�
подарства, мають своїх представників у по�
літиці, які відстоюють інтереси фермерів, при
необхідності швидко об'єднуються для захис�
ту своїх інтересів та отримання необхідної дер�
жавної підтримки, деякі ферми поєднують пра�
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Таблиця 1. Можливості застосування в Україні нових
підходів господарювання на основі дослідження

американського досвіду

Джерело: складено автором.
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цю на фермі та в політиці, яка пов'язана із
сільським господарством.

Держава та сільськогосподарські кооперати�
ви, до складу яких входить переважна частина
фермерів, створюють для фермерства потужну
систему наукового й інформаційного забезпечен�
ня. Сюди входять різноманітні навчальні закла�
ди, курси підвищення кваліфікації, організація
конференцій, круглих столів, діяльність держав�
них науково�дослідних організацій, сільськогос�
подарських бібліотек, навчання відповідно до
профілю, різноманітні зустрічі, що організову�
ються кооперативами, сільськогосподарські клу�
би, спілки, впровадження різноманітних проектів
на локальному рівні. Всі фермери мають відпові�
дну сільськогосподарську освіту, переважно се�
редньоспеціальну, тобто коледж. Деякі фермери
великих ферм мають вищу освіту.

До недоліків американської системи фер�
мерства, на наш погляд, можна віднести:

— хімізацію виробництва, що негативно
впливає на грунт та якість продовольчої про�
дукції;

— надмірне використання природних ре�
сурсів, у тому числі і надмірну меліорацію, яка
сприяє деградації земель;

— постійне застосування важкої техніки,
що є загрозою для виникнення ерозії грунту.

Отже, можливості застосування в Україні но�
вих підходів господарювання на основі досліджен�
ня американського досвіду організації землекори�
стування і ведення сільського господарювання, а
також посилення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції представлені у SWOT�
аналізі. Даний метод базується на складанні стра�
тегічного балансу, яке в західній літературі отри�
мало назву SWOT�аналіз (скорочення від перших
літер: S (strength) — сильні сторони; W (weakness)
— слабкі сторони; O (opportunities) — можливості;
T (threats) — загрози). Іншими словами, виділяють
фактори конкурентоспроможності, визначають
ступінь їх впливу на розвиток об'єкта економіч�
ного управління та групують за ознакою позитив�
ності чи негативності. Кожному з факторів дають
всебічну оцінку механізмів та результатів впливу.
Таким чином, стратегічний баланс — це поєднан�
ня факторів, що негативно та позитивно вплива�
ють на розвиток досліджуваного об'єкта. Метод
SWOT�аналізу є комплексним підходом і його ви�
користання для оцінки конкурентоспроможності
сільського господарства України дозволить оці�
нити ринкові позиції галузі, застосувати інозем�
ний досвід господарювання та розробити основні
стратегічні напрями її подальшого розвитку [10].

Відтак, одним з найперспективніших на�
прямів українського фермерства на основі дос�

лідження американської моделі господарюван�
ня є об'єднання вітчизняних фермерів у сільсь�
когосподарські кооперативи, співпраця з нау�
ковцями щодо застосування наукових розро�
бок та інноваційних технологій в сільському
господарстві, посилення виробництва органіч�
ної та екологічно чистої продукції. Важливим
чинником конкурентоспроможності аграрного
сектору, як показує зарубіжний досвід, є ак�
тивна державна підтримка, яка виявляється у
створенні відповідного законодавства для роз�
витку галузі, організації спеціальних аграрних
програм, які спрямовані на розвиток галузі,
створення земельного кадастру, та організації
державної підтримки у вигляді спеціальних
субсидій та дотацій вітчизняного фермерства.
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