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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток малих форм господарювання в

сільському господарстві обумовлює зростання
виробництва сільськогосподарської продукції,
підвищення ефективності використання при"
родних, людських і капітальних ресурсів при
збереженні навколишнього середовища, зрос"
тання рівня і якості життя сільського населен"
ня і вирішенню соціальних проблем села. Важ"
ливим також є інноваційний потенціал цих
форм господарювання, можливість швидкої
зміни спеціалізації і масштабів товарного ви"
робництва, їх висока адаптивність фермерів до
несільськогосподарських форм зайнятості.

Тому важливим стає науковий пошук та ос"
воєння у практиці діяльності малих форм гос"
подарювання механізмів, пов'язаних з розроб"
кою оптимальних пропорцій і ефективного ви"
користання ресурсного потенціалу з коопера"
цією і маркетинговою діяльністю особистих
селянських і фермерських господарств, визна"
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чення ролі державних та місцевих органів вла"
ди у формуванні та розвитку багатоукладності
в сільському господарстві регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки опубліковані праці, що харак"
теризують і узагальнюючі розвиток малих форм
господарювання на прикладі окремих регіонів
України, в яких на основі аналізу фактичного
матеріалу, дана оцінка їх значущості та розкри"
то деякі фактори, що впливають на динаміку фер"
мерства і особистих селянських господарств.
Розвиток малих форм господарювання в регіо"
нах досліджено в роботах А. Збарської, А. Мох"
ненко, К. Олійника, М. Пітюлича та інших.

ВИЗНАЧЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Визнаючи наявність безперечних наукових
досягнень щодо досліджень регіональних особ"
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ливостей розвитку малих форм господарюван"
ня, слід зазначити, що окремі питання, пов'я"
зані з виявленням та обгрунтуванням опти"
мальної структури та розмірів селянських гос"
подарств, з вибором їх виробничого напрямку
з урахуванням ресурсного потенціалу та мож"
ливостей кооперації, вивчені не до кінця, а ряд
положень має дискусійний характер. Тому тема
є актуальною і потребує подальших дослід"
жень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей

розвитку малих форм господарювання в сіль"
ському господарстві Черкаської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стратегічні цілі аграрних перетворень у су"
часних умовах зводяться до вирішення триєди"
ного завдання: формування стійкого аграрно"
го виробництва, соціального розвитку села,
охорони агроландшафтів і поліпшення еколо"
гічної ситуації в сільській місцевості. Вирішен"
ня подібних завдань можливе тільки з форму"
ванням багатоукладності в сільському госпо"
дарстві регіону.

Серед вчених немає єдності щодо визначен"
ня поняття "мала форма господарювання".
Найбільш повним і теоретично узгодженим, на
нашу думку, є визначення Пітюлича М.М. та Во"
ронича К.М., які зазначають, що малі форми
господарювання — це суб'єкти господарюван"
ня, які функціонують у формі юридичної чи

фізичної особи, засновані на приватній влас"
ності громадян, а також на їхній особистій
праці та праці членів їх сімей, що здійснюють
свою діяльність незалежно від сфери прикла"
дання їх праці з метою одержання прибутку та/
або для задоволення особистих потреб [5, с. 27].
У визначенні показано правову основу госпо"
дарювання, характер праці та мету.

До малих форм господарювання належать
особисті селянські господарства, фермерські
господарства та малі форми господарювання,
що відносяться до малого бізнесу на селі (ма"
лого агробізнесу).

Умовами успішного розвитку підприємниц"
тва в малих формах господарювання є ефектив"
на аграрна політика, ресурсні особливості ре"
гіону, розвиток інфраструктури аграрного рин"
ку. Тому актуальним є пошук найбільш ефек"
тивних методів регулювання, які дозволили б
малим формам господарювання повною мірою
реалізовувати свою соціально"економічну фун"
кцію у розвитку села.

Черкаська область має високий рівень роз"
витку сільського господарства, де працює тре"
тина працездатного населення регіону. На од"
ного жителя області виробляється валової про"
дукції сільського господарства в 1,5 рази біль"
ше, ніж в середньому по Україні. У структурі
виробництва сільськогосподарської продукції
традиційно переважають зернові культури та
цукровий буряк. Важливими галузями є молоч"
но"м'ясне тваринництво, свинарство та птахів"
ництво, де впроваджуються сучасні досягнен"
ня селекції та біотехнології.

Таблиця 1. Особисті селянські господарства Черкаської області

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  , . 4612,1 4540,4 4359,0 4301,8 4241,6 4136,8 

  , : 
    3346,5 3267,2 3184,1 3111,9 3044,7 2922,2 

     
 222,1 234,1 255,4 277,2 303,5 323,1 
       

 , .  336,2 336,7 336,4 340,2 343,3 349,5 
%     21,5 21,7 21,7 22 22,2 22,7 
     315,9 316,0 315,7 319,4 322,8 329,1 
    278,3 278,5 278,9 282,4 286,3 293,1 

      1 , 
.  0,072 0,074 0,077 0,079 0,08 0,082 

 ,    
 6651 6674 6792 6877 6877 7101 

  609 626 659 678 715 761 
-   1153 1545 2434 3682 5275 6784 

    (   
 2010 .;  .) 1954,7 3222,3 3596,4 3451,7 3611,3 3607,5 

-  1165,8 1894,2 2297,2 2151,1 2326,4 2334,8
-  790,8 1328,1 1299,2 1300,6 1284,9 1272,7

      
, % 28,9 26,2 24,8 24,6 24,2 24,5 

-  37,1 29,8 26,9 26,5 25,8 26,7 
-  21,9 22,3 21,8 22 21,7 21,3 

Джерело: складено автором на основі даних [4; 6; 7].
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За рівнем виробництва

зернових культур Черкаська
область займає 5 місце в Ук"
раїні, цукрових буряків — 6,
соняшника — 11, овочів — 12,
картоплі — 14, плодів та ягід
— 1 місця. Щодо виробництва
продукції тваринництва Чер"
каська область має такі по"
зиції у виробництві країни:
м'ясо — 1 місце, молоко — 7,
яйця — 7 місця [7].

Динаміка виробництва
сільськогосподарської про"
дукції у всіх категоріях госпо"
дарств Черкаської області є
висхідною. Стабільно зростає
виробництво сільськогоспо"
дарських підприємств, що за
останні 14 років перевищило рівень 1990 року.
Значну роль у сільськогосподарському вироб"
ництві області мають особисті селянські госпо"
дарства, основні характеристики яких наведені
у таблиці 1.

У розвитку господарств населення Черкащи"
ни спостерігається зменшення загальної їх
кількості. Це пов'язано як з погіршенням демог"
рафічної ситуації у сільській місцевості, так і з
погіршенням умов господарювання: подорожчан"
ням ресурсів, практичною відсутністю доступу до
додаткових джерел фінансування і техніки. Зрос"
тає площа землі у володінні і користування госпо"
дарств населення, хоча у розрахунку на 1 госпо"
дарство показники є практично не змінні.

Технічне забезпечення господарств насе"
лення області є низьким — лише 17,4% госпо"
дарств мали техніку у 2014 році. Хоча загальні
обсяг техніки у господарствах щорічно зрос"
тають, у розрахунку на одне господарство при"
падає лише 0,003 трактори, зовсім низькою є
забезпеченість зернозбиральними комбайнами.
Тому гострою залишається проблема покра"
щення матеріально"технічного забезпечення
господарств населення.

Суттєво зростає валова продукція, що ви"
робляється особистими селянськими господар"
ствами Черкащини. У структурі виробництва
області вони створюють 24,5% продукції (2014
рік), хоча порівняно з 2009 роком їх частка зни"
зилась. Значною є роль господарств населення
і у структурі виробництва продукції рослин"
ництва, і у структурі тваринництва (таблиця 2).

Основними товаровиробниками картоплі,
овочів та плодоягідної продукції являються
особисті господарства населення. Високою є їх
частка у виробництві картоплі   96% загально"

го обсягу (772,5 тис. т), овочів   75% (267,1 тис.
т), плодів та ягід   89% (33,8 тис.т). Виробництво
картоплі зросло на 7%, овочів — на 2%, плодів
та ягід скоротилось на 24% [4].

Населенням утримувалось 37% загальної
чисельності великої рогатої худоби (у 2014 р.
— 34,8%), у т.ч. корів — 47,4%, свиней — 47,9%,
овець і кіз — 87,1%, птиці всіх видів — 18,9%,
бджолосімей 95,9%.

За останні п'ять років коливання частки гос"
подарств населення у структурі виробництва
області є незначними, однак порівнюючи з 2000
роком падіння є суттєвим щодо вирощування
свиней, птиці, кролів та виробництва молока,
м'яса, яєць. Такі показники пов'язані зі зрос"
танням обсягів та ефективності виробництва
сільськогосподарських підприємств.

Важливою складовою малого бізнесу у
сільському господарстві є фермерські госпо"
дарства. Загальні характеристики їх розвитку
у Черкаській області наведені у таблиці 3.

За останні роки в області спостерігається
зростання кількості фермерських господарств.
Серед різних організаційно"правових форм
підприємництва у сільському господарстві об"
ласті вони складають 66,7%. Площа сільсько"
господарських угідь, що припадає на одне фер"
мерське господарство залишається практично
незмінною — 0,12 тис. га. Зростає чисельність
зайнятих. Проте погіршується матеріально"
технічне забезпечення фермерських госпо"
дарств за останні два роки.

Валова продукція фермерських госпо"
дарств суттєво зросла порівняно з 2009 роком
(практично в 4 рази). Хоча їх частка виробни"
цтва залишається не значною (5,7% у 2014 році),
що свідчить про недостатній розвиток потенц"

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
   3,1 10,0 12,8 10,8 11,8 11,8 13,1
  ( ) 0 2,1 1,8 2,7 2,3 3,3 1,6

2,6 3,4 5,5 5,1 5,1 6,5 7,2
88,7 99,6 99,2 97,9 97,2 96,7 95,7

 39,6 87,6 73,3 70,2 75,3 72,7 75,0 
  60,0 92,7 87,3 91,3 84,5 80,9 89,4
  9,6 26,3 36,0 35,4 37,2 38,2 34,8

   18,4 41,8 52,5 51,0 49,4 49,3 47,4
 24,6 63,3 49,7 49,4 46,5 44,4 47,9 
  14,1 87,7 87,8 87,1 85,1 87,1 87,1

1,6 41,5 66,7 66,7 65,2 63,2 62,0
 91,1 96,8 89,3 81,2 79,7 72,8 76,1 
  55,3 80,9 16,9 18,7 17,0 19,4 18,9

’ 73,2 86,0 94,3 94,8 95,5 95,7 95,9
’  (   ) 23,2 63,1 10,7 10,5 10,1 10,2 10,4

 17,4 51,7 54,9 52,5 48,5 47,6 45,9 
43,2 66,5 32,2 30,0 31,1 34,5 31,0

Таблиця 2. Частка виробництва основних видів
сільськогосподарської продукції господарствами населення

Черкаської області (у відсотках)

Джерело: складено автором на основі даних [4; 6; 7].
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іалу виробництва цієї форми господарювання.
У структурі виробництва фермерських госпо"
дарств переважає рослинництво. Частка фер"
мерських господарств у структурі виробницт"
ва Черкаської області наведена у таблиці 4.

Роль фермерських господарств у вироб"
ництві основних сільськогосподарських про"
дуктів області зростає і у рослинництві, і у тва"
ринництві. Хоча слід зазначити, що виробничий
потенціал фермерських господарств області не"
достатньо розвинений. Значною є частка фер"
мерських господарств у виробництві соняшни"
ка — 13,8% у 2014 році, зернових та зернобобо"
вих культур — 9,8%, цукрових буряків — 5,8%.

Дослідження діяльності малих форм господа"
рювання Черкаської області показують, що, незва"
жаючи на певні проблеми, вони успішно розвива"
ються. У ряді районів області, де практично згор"
нуто колективне сільськогосподарське виробниц"

тво, фермерські господарства відіграють значну
роль у сільськогосподарському виробництві. В
окремих районах фермерські господарства краще
інших форм господарювання забезпечені сільсько"
господарською технікою, по найважливіших ви"
дах сільськогосподарських культур мають середні
показники за ряд років набагато вище, ніж у се"
редньому по області, що дозволяє їм з кожного
гектара посівів зернових вирощувати зерна не мен"
ше, ніж у великих і середніх підприємствах. Роль
малих форм господарювання у продовольчому
балансі області є значною.

Активізація підприємницької діяльності у
малих формах господарювання Черкаської об"
ласті залежить від комплексного підходу до
стимулювання їх діяльності. Основні напрями
їх розвитку можна групувати так:

1. Формування механізмів координації вза"
ємодії між учасникам управлінських відносин

Таблиця 4. Частка виробництва основних видів сільськогосподарської продукції
фермерськими господарствами Черкаської області (відсотків)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
   

           
    9,22 9 9,19 9,26 9,6 9,54 9,79 
  ( ) 3,67 2,97 7,26 3,4 2,41 5,11 5,77 

 12,81 12,92 12,99 13,89 14,91 13,83 13,79 
 0,12 0,12 0,08 0,23 0,2 0,12 0,14 

 1,05 1,09 1 1,33 1,98 1,83 2,11 
'       

 
  

   1,52 2,22 2,49 2,75 2,96 2,97 3,27 
 . .  1,23 1,79 1,99 2,25 2,34 2,42 2,41 

 2,4 3,04 3,3 2,95 3,4 3 3,29 
   1,45 1,95 2,54 2,78 2,78 2,84 3,08 
 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

    
   

  

'  (   ) 0,49 0,32 0,31 0,4 0,25 0,41 0,4 
 0,91 1,53 1,65 1,83 1,97 2,03 2,02 

 0 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 

Складено автором на основі даних [4; 6; 7].

Таблиця 3. Фермерські господарства Черкаської області

Джерело: складено автором на основі даних [4; 6; 7].

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  ,  1134 1132 1125 1158 1208 1284 

%    /   61,0 61,5 61,0 61,6 63,9 66,7 
      

, .  
128,2 130,5 131,6 135,3 139,1 147,0

    1  , 
.  

0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 

 . . , .  125,9 128,7 129,6 133,4 136,8 144,3
    , 3628 3446 3606 3772 3974 3922 

 ,  7996 7224 7236 7545 7338 6980 
    ,  2605 2479 2201 2239 2282 2099 
   .  3287 3159 3563 3572 3638 3539 

 , .  2588 1851 1883 1975 1923 1775 
      

, y   2010 ;   
204,9 200,2 685,5 685,0 831,7 839,4

-  184,0 60,6 638,4 636,1 777,7 787,1
-  20,9 112,0 47,1 48,9 54,0 52,3 

      , % 3 1,6 4,7 4,9 5,6 5,7 
- , % 5,9 1 7,5 7,8 8,6 9 
- , % 0,6 1,9 0,8 0,8 0,9 0,9 
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представниками державних органів управління,
місцевого самоврядування, асоціацій сільсько"
господарських товаровиробників та окремими
суб'єктами, включаючи малі виробничо"підприє"
мницькі форми господарювання. На основі їх
спільних рішень повинні розроблятися державні
і регіональні програми розвитку сільського гос"
подарства. Це дає можливість обгрунтованого
адресного перерозподілу між товаровиробника"
ми державних і регіональних бюджетних коштів.

2. Підтримка малих форм господарювання в
сільському господарстві Черкаської області по"
винна здійснюватися в напрямку ліквідації ціно"
вого диспаритету на промислову та сільськогос"
подарську продукцію, кооперування господарств
щодо придбання та використання техніки, пере"
робки та збуту сільськогосподарської продукції,
надання цільових кредитів на пільгових умовах,
організації інформаційно"маркетингових
центрів. Реалізація даних заходів здійснюватися
в межах державної програми регулювання діяль"
ності малих сільськогосподарських форм на селі
на основі розвитку кооперації.

3. Одним із найбільш перспективних заходів
є створення центрів колективного користування
(ЦКП), що розташовують власної сільськогоспо"
дарською технікою та виконують механізовані
роботи в СФГ за договорами. Матеріально"тех"
нічна база ЦКП може бути на основі нової техн"
іки, придбаної за умови значної державної
підтримки, може складатися з нової та старої
техніки, придбаної на вторинному ринку [2].

4. На місцевому рівні особливо важливо
сприяти розвитку спеціалізованих форм управ"
лінської взаємодії з фермерськими господар"
ствами у вигляді інформаційно"консультацій"
ного обслуговування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Запропоновані заходи дають можливість на
єдиній концептуально"методичної базі визначи"
ти реальні перспективи розвитку різних органі"
заційно"господарських форм в сільському гос"
подарстві та необхідних механізмів управління
ними на засадах соціального менеджменту. При
цьому регіональні програми повинні грунтува"
тися на детальних дослідженнях стану та перс"
пектив розвитку АПК, у тому числі щодо най"
важливішої складової   соціального ресурсу.
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