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ВСТУП
Підвищення ефективності сільського госпо�

дарства певним чином залежить від розвитку
малого агробізнесу. Малі підприємства здатні
швидко реагувати на зміни попиту, змінювати
асортимент продукції і перепрофілювати своє
виробництво в умовах кризи. Сектор малого
підприємництва являє собою розгалужену ме�
режу підприємств, що діють в основному на
місцевих ринках і безпосередньо пов'язаних з
масовим споживачем товарів і послуг. Невеликі
розміри малих підприємств, їх технологічна,
виробнича і управлінська гнучкість дозволяють
своєчасно реагувати на ринкову кон'юнктуру.
Ступінь розвитку малих форм господарюван�
ня в аграрній сфері впливає на насичення рин�
ку товарами, розширення конкуренції, зрос�
тання зайнятості, соціальний розвиток села та
сприяє підвищенню економічної ефективності
агропромислового виробництва. Крупний і ма�
лий агробізнес доповнюють один одного, зай�
маючи кожен свою нішу при вирішенні загаль�
ної задачі задоволення потреб суспільства в
продуктах харчування і в сільськогосподар�
ській сировині для легкої промисловості. Ма�
лий бізнес є необхідним елементом ринкової
економіки що створює необхідне конкурентне
середовище, тим самим надаючи змогу суспіль�
ству розвиватися.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Питання розвитку малих форм господарю�

вання набули особливої актуальності з почат�
ком економічних реформ, зміною соціально�
економічних орієнтирів і створенням умов для
реалізації підприємницьких здібностей актив�
ної частини населення.
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У статті розглянуто сутність фермерських господарств та аграрних домогосподарств, визна�
чена їх роль в розвитку малого агробізнесу. Відображено основні показники розвитку господарств
малого бізнесу аграрної сфери в Україні.

The essence of private farms and agrarian households is considered, their role in development of small
agribusiness is defined in the article. Basic indexes of develop�ment of small business in agrarian sphere of
Ukraine are presented.

Теоретичні і методологічні основи форму�
вання і функціонування підприємницьких
структур, що відносяться до форм малого аг�
робізнесу та їх ролі в багатоукладній економі�
ці, досліджували: О.Ю. Амосов, О.В. Березін,
Л.М. Васільєва, В.І. Власов, В.П. Горьовий,
В.Ф. Іванюта, Д.Ф. Крисанов, М.П. Лобас,
В.В. Липчук, П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник,
М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель�Весе�
ляк, О.М. Шпичак, М.Г. Шульський, М.М. Іль�
чук, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук, Б.П. Рябо�
конь, М.П. Сахацький, В.Г. Ткаченко, В.С. Улан�
чук, В.В. Юрчишин та інші. Аналіз наукових
праць підтвердив необхідність подальшого дос�
лідження проблем, які мають відношення до
функціонування малого агробізнесу в Україні.

Метою даного дослідження є визначення
сутності і ролі фермерських господарств та аг�
рарних домогосподарств в розвиту малого аг�
робізнесу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розвиток малого бізнесу в аграрній сфері

може відбуватися в різних напрямах і різними
способами. На сьогоднішній день сільське гос�
подарство України представлене приватним сек�
тором, що характеризується різноманіт�ними
формами господарювання. Найбільш пошире�
ною формою малого бізнесу в аграрній сфері є
фермерські господарства та аграрні домогос�
подарства, основною складовою яких є особисті
селянські господарства. Функціонування цих
форм господарювання грунтується на засадах
здатності до ведення сільського господарства,
пошуку можливостей, ініціативності, завзятості
і наполегливості, готовності йти на ризик, віри
у високу ефективність індивідуальної праці.
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Роль фермерських господарств та аграрних
домогосподарств у розв'язанні проблем забез�
печення населення продовольством у кризові
моменти життя нашої країни не можна недо�
оцінювати. Вироблена ними продукція не лише
використовується селянами для власного спо�
живання, а й надходить на ринок. Малі сільсь�
когосподарські підприємства як суб'єкти
підприємницької діяльності забезпечують регіо�
нальні внутрішньодержавні потреби в сільсько�
господарській продукції, а роль їх у такій
функції набуває дедалі більшої значимості,
роблячи істотний внесок у формування продо�
вольчих ресурсів країни. Фермерські господар�
ства та аграрні домогосподарства потрібно
розглядати як самостійну діяльність індивіда чи
сім'ї, яка направлена на задоволення потреб та
реалізацію здібностей особистості і творчої
ініціативи в умовах ризику.

У новій редакції Закону України "Про фер�
мерське господарство" визначено, що фер�
мерське господарство із створенням юридич�
ної особи є формою підприємницької діяль�
ності громадян, які виявили бажання виробля�
ти товарну сільськогосподарську продукцію,
займатися її переробкою та реалізацією з ме�
тою отримання прибутку на земельних ділян�
ках, наданих для ведення фермерського госпо�
дарства відповідно до закону [1]. Істотною оз�
накою фермерських господарств є повна еко�
номічна, виробнича та фінансова відпові�
дальність селянина за результати своєї діяль�
ності. Такої повноти відповідальності не може
бути на інших підприємствах, де відповідаль�
ність колективна або часткова. Тому фер�
мерські господарства є однією з прибуткових,
перспективних та найпоширеніших форм гос�
подарювання в аграрній сфері. Вони сприяють
забезпеченню продовольчої безпеки в країні,
створюють додаткові робочі місця, а також
збільшують обсяг грошових надходжень до
місцевих бюджетів. Розглядаючи фермерські
господарства, не можна не звернути увагу, що
на початку аграрної реформи у 90�х роках, їх
кількість в Україні зростала досить інтенсивно
(за рік реєструвалося понад 1000 ферм). Проте
упродовж останніх років спостерігається ско�
рочення кількості фермерських господарств.
Такий стан речей безпосередньо пов'язаний з
відсутністю належної державної фінансової
підтримки щодо створення і функціонування
малих форм господарювання.

Домогосподарства — це сукупність осіб, що
проживають в одному житловому приміщенні
або його частині, забезпечують себе всім необ�
хідним для життя, ведуть спільне господарство,

повністю або частково об'єднують та витрача�
ють кошти [2]. Розглядаючи сектор домогоспо�
дарств в аграрній сфері, доречним буде пого�
дитись із думкою Л.Ю. Мельника та П.М. Ма�
каренка і використовувати більш конкретне
поняття щодо домогосподарств, які здійсню�
ють сільськогосподарську діяльність (госпо�
дарства населення, особисті селянські госпо�
дарства), — словосполучення "аграрне домо�
господарство", та відповідно "сектор аграрних
домогосподарств" [3].

Аграрні домогосподарства ототожнюють�
ся із господарствами населення, які здійсню�
ють сільськогосподарську діяльність як з ме�
тою самозабезпечення продуктами харчуван�
ня, так і з метою виробництва товарної сіль�
ськогосподарської продукції. До цієї категорії
виробників віднесені також фізичні особи�
підприємці, які проводять свою діяльність у га�
лузі сільського господарства [4].

Аграрні домогосподарства є не тільки особ�
ливою формою виробничої діяльності, але й
особливим способом життя, характерною ри�
сою яких є поєднання функцій власності, праці
і управління. Це дає можливість вести аграрне
виробництво більш ефективно. Такі господар�
ства здатні вижити в період кризи і в той же час
гнучкі у пристосуванні до вимог науково�тех�
нічного прогресу. Аграрне домогосподарство
розширює базову основу становлення і форму�
вання майнової власності фермерських госпо�
дарств. Саме такі господарства, які мають ве�
ликий стартовий капітал, в конкретних умовах
можуть трансформуватися в більш досконалі
організаційно�економічні форми сімейного ви�
робництва у вигляді самостійного фермерсько�
го господарства. Тому, на наш погляд, слід при�
діляти особливу увагу розвитку цих форм гос�
подарювання.

Як зазначалось раніше, основною складо�
вою аграрних домогосподарств є особисті се�
лянські господарства. Особисте селянське гос�
подарство — особлива форма непідприємниць�
кої діяльності по виробництву, переробці та
споживанню сільськогосподарської продукції.
Селянське господарство ведеться з метою за�
доволення власних потреб сім'ї продоволь�
ством, товарний характер має лише деяка час�
тина продукції, але отримані доходи при цьо�
му спрямовуються не на комерційні цілі, а на
особисте використання [6].

В Україні на сьогоднішній день відсутня ста�
тистична інформація щодо діяльності аграрних
домогосподарств. Певним зрушенням у цьому
напрямі є публікація Державною службою ста�
тистики України основних показників, які ха�
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рактеризують домогосподарства у сільській
місцевості та особисті селянські господарств,
отримані за підсумками вибіркового обстежен�
ня їх сільськогосподарської діяльності. Показ�
ники розвитку малих форм господарювання в
аграрній сфері відображені в табл. 1.

Як видно з табл. 1, на кінець 2010 року в Ук�
раїні функціонувало 41524 фермерських госпо�
дарств, у користуванні яких знаходилось 4,3
млн га. сільськогосподарських угідь, середній
розмір кожного дорівнює 102,58 га. Зазначимо,
що в Україні ця форма господарювання відпо�
відає високоефективній моделі ведення фер�
мерства у Європейських країнах, де середній
розмір господарства становить 18 га, у Вели�
кобританії — 70 га, Німеччині — 32 га, у тому
числі на нових землях (колишня НДР) — 197 га,
з яких 20 % землі використовують господарства
із середнім розміром 714 га і 50 % — 1751 га [8].

За останні роки загальна площа землекори�
стування фермерських господарств (у тому
числі ріллі) збільшується. Порівняно з 2006 ро�
ком загальна площа землекористування фер�
мерських господарств розширилась на 318 тис.
га. Розширення площ землекористування в ос�
новному відбулося за рахунок оренди землі,
яка дає можливість розширити площі землеко�
ристування фермерського господарства, але
фермерам важко витримувати конкуренцію з
боку приватних і приватно�колективних агро�
формувань. Останні мають більший розмір зе�
мельних угідь, а отже, і більші можливості для
виплати порівняно вищої орендної плати. Роз�
міри фермерських господарств повинні забез�

печувати оптимальні об�
сяги виробництва про�
дукції для досягнення
високої ефективності
окремих галузей, раціо�
нального використання
основних виробничих
фондів, трудових ре�
сурсів, зниження со�
бівартості продукції,
підвищення продуктив�
ності праці. При раціо�
нальному використанні
землі та інших засобів
виробництва можна очі�
кувати високих еконо�
мічних результатів.

Розвиток малого під�
приємництва в агарній
сфері зумовлений не
тільки функціонуванням
фермерських госпо�

дарств, але і діяльністю аграрних домогоспо�
дарств і особистих селянських господарств в їх
складі. Згідно статистичних даних, на кінець
2010 року кількість домогосподарств в Україні
становила 17050,3 тис. одиниць, в тому числі
4540,4 тис. особистих селянських господарств.
На одне сільське домогосподарство приходить�
ся 1,20 га землі. З табл. 1 видно, що особисті
селянські господарства дещо більші за розмі�
рами від домогосподарств. Площа їх земельної
ділянки в середньому на одне господарство у
2010 році складала 1,47 га, в тому числі для ве�
дення товарного сільськогосподарського ви�
робництва виділено 0,63 га.

Згідно статистичних даних у 2010 році на
селі у структурі землекористування 17,7% до�
могосподарств мали площу від 0,51 до 1 га;
16,5% від 2,1 до 5 га; 12,3% — від 5,1 до 10 га.
Більше 10 га землі використовують близько 7%
аграрних домогосподарств [5]. Таким чином,
більш ніж у третини особистих селянських
господарств України розмір земельної ділян�
ки перевищує 2 га. Такі структурні показники
дають змогу цим агроформуванням постача�
ти продукцію на товарний ринок і виходити на
рівень розвинутих країн світу, в яких встанов�
лено порогові показники, досягнувши котрих
сільське домашнє господарство вважається
вже не підсобним, а фермерським: у США —
це 1 тис. дол. товарної продукції в рік; у Німеч�
чині — утримання 1га ріллі або 3 корови, чи 5
свиней; у Данії — 300 євро річного прибутку
[7]. Враховуючи це, за західними стандартами
більшість особистих селянських господарств,

Таблиця 1. Розвиток малих форм господарювання
в аграрному секторі України

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ — офіційний сайт Державної служби статистики Ук�
раїни.

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 
у % до 
2006 

Фермерські господарства 
Кількість фермерських 
 господарств,од. 43150 43410 42446 41906 41524 96,2 
Площа землі в користуванні, 
сільськогосподарських угідь, тис. га 3972,8 4198,9 4327,8 4298,6 4290,8 108,0 
У тому числі площа ріллі, тис. га 3814,9 4056,2 4189,3 4165,1 4161,9 109,1 

Аграрні домогосподарства 
Кількість домогосподарств, тис. од 17417,5 17341,1 17199 19096,8 17050,3 97,9 
в т.ч. кількість особистих 
селянських господарств, тис. од 4817,8 4749,1 4666,0 4612,1 4540,4 94,2 
Середній розмір площі землі 
сільського домогосподарства, га 1,21 1,21 1,18 1,18 1,20 99,2 
У середньому на одне особисте 
селянське господарство площа 
земельної ділянки, (га) в т.ч. 1,39 1,39 1,41 1,42 1,47 105,8 
- для ведення особистого 
селянського господарства 0,62 0,62 0,63 0,62 0,63 101,6 
- для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 0,57 0,57 0,58 0,59 0,63 110,5 
- з них взятих в оренду 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 114,3 



56
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2012

як переважаюча складова сектора аграрних
домогосподарств України практично функці�
онують як незареєстровані фермерські госпо�
дарства.

Як зазначають Л.Ю. Мельник і П.М. Мака�
ренко, у майбутньому для аграрних домогос�
подарств є лише один напрям розвитку — зро�
стання рівня товарності, а за можливості —
створення на їхній основі фермерських госпо�
дарств [3]. Тому у найближчій перспективі фун�
кціонування аграрних домогосподарств в Ук�
раїні буде відбуватись переважно шляхом пе�
ретворення їх в нові організаційно�правові
структури: об'єднуватись із новоствореними
фермерськими господарствами в асоціації, ко�
оперативи (виробничі та обслуговуючи); інтег�
руватися із сільськогосподарським підприєм�
ствами з метою виробництва, переробки і збу�
ту своєї продукції, одержання послуг від них і
надання їм послуг робочою силою для виконан�
ня сезонних робіт тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, незважаючи на те, що в стабільних

умовах першість у виробництві сільськогоспо�
дарської продукції тримають великі підприєм�
ства, малі форми бізнесу знайшли своє місце в
аграрній сфері і продовжують розвиватися.
Частково це зумовлено наявністю ряду пере�
ваг малого виробництва перед великим, таких
як: легкість входження в малий бізнес, органі�
зації власної справи; гнучкість, легкість зміни
спеціалізації; мінімальні постійні витрати; осо�
бовий характер взаємин з працівниками, що
забезпечує хороший зворотний зв'язок, а та�
кож набагато вища зацікавленість учасників
малого бізнесу. Як за способами формування,
так і за результатами діяльності мале підприє�
мництво в сільському господарстві — явище
неоднозначне. З одного боку, фермерські та аг�
рарні домогосподарства займають досить
скромне місце у виробництві продукції. З іншо�
го — внесок цього сектора дрібнотоварного
виробництва у розвиток аграрної економіки
можливо і потрібно розцінювати не тільки з
економічної точки зору, але і із соціальної: він
вбирає в себе значну частину працездатного
населення, яке вивільнилось із колективного
сектора, забезпечує мінімальний дохід своїм
власникам, знімаючи тим самим гострі соці�
альні проблеми, сприяє створенню додаткових
робочих місць, що особливо актуально з вра�
хуванням поточного надзвичайно несприятли�
вого перебування соціального середовища на
селі.

На наш погляд, фермерство і товарно�спо�

живче домогосподарство виправдане і може
розвиватися в тих видах і сферах діяльності, в
яких воно має перевагу порівняно із великото�
варним господарюванням. Саме тому необхід�
но сприяти розвитку як великих, так і малих
форм сільськогосподарського виробництва, не
порушувати їх цілісності і не протиставляти
одне одному. Вони мають не тільки взаємодо�
повнювати форми функціонування, але й в по�
дальшому реалізувати специфічні умови і чин�
ники інноваційного розвитку, налагоджуючи
при цьому, за мінімальної участі посередників,
сумісне просування виробленої ними сільсько�
господарської продукції по продуктовому рин�
ку. Тому для малого підприємництва в сільсько�
му господарстві, як і в інших секторах економ�
іки, слід створювати такі ж умови господарю�
вання, як і для великого та середнього аграр�
ного бізнесу.
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