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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ДРІБНИХ  

АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Обґрунтовано механізм забезпечення перспективи дрібних аграрних     

господарств України, що базується на використанні не фінансових, а 

економічних і соціально-психологічних важелів. 

 

Обоснованно механизм обеспечения перспективы мелких аграрных      

хозяйств Украины, которая базируется на использовании  не  

финансовых, а экономических и социально-психологических рычагов. 

 

 Substantiates the mechanism of the prospects of small agricultural farms in 

Ukraine, based on the use of non-financial, and economic, social and 

psychological levers. 

 

Впродовж останніх років у сільському господарстві України зафіксовані 

певні позитивні тенденції щодо зростання обсягів виробництва продукції. 

Проте важливим науковим завданням є з’ясування,  які ж  господарства за 

розмірами  забезпечили такий результат, які їх перспективи.  

Вивчення динаміки структури виробництва валової продукції сільсько-

го господарства за категоріями господарств  впродовж останніх двох десяти-

річ дає право стверджувати наступне. Якщо у 1990 році у господарствах на-

селення вироблялася лише третина продукції, а в сільськогосподарських під-

приємствах дві третіх, то у 2010 році це співвідношення було іншим. Так,  бі-

льше половини 55,1% продукції  виробляли господарства населення, а  сіль-

ськогосподарські підприємства менше половини – 44,9% (таблиця).   

Окрім того, що у господарствах населення виробляється левова частка 

продукції, їх функціонування власне має й  соціальне значення, адже сприяє 

збереженню сільської системи поселення, способу життя та  ментальності. 

Таблиця  

Структура виробництва валової продукції сільського господарства  

за категоріями господарств [ 1, С. 47]  
 Виробники 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Сільськогосподарські 

підприємства 

69,4 51,3 34,0 36,5 39,9 46,0 44,8 44,9 

Господарства насе-

лення 

30,6 48.7 66,0 63,5 60,1 54,0 55,2 55,1 
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Отож, виходячи із важливої соціально-економічної функції, головним за-

вданням суспільства є створення умов  для  функціонування дрібних сільсь-

когосподарських підприємств. 

Власне, завдяки усвідомленню такої важливої місії дрібних сільських гос-

подарств, на Рівненщині було ініційовано і проведено  1-2 грудня  2011 року 

Міжнародний  форум з агрологістики [2] . 

Автору цієї статті довелося бути відповідальним секретарем мозкового 

штурму за темою: «Перспектива дрібних аграрних підприємств. Як планува-

ти виробництво». До його проведення були залученні державні службовці, 

фермери, селяни, що ведуть особисте селянське господарство, науковці та  

бізнесмени. Він проходив у Рівному  з он-лайн взаємозв’язком з віддаленими 

майданчиками у районах області (м. Острог, м. Радивилів, м. Сарни)  із залу-

ченням учасників із сусідніх областей. 

У процесі проведення мозкового штурму було виявлено наступне.  Жодна 

із сторін учасників виявилася неготовою до функціонування в умовах ринко-

вої економіки. Так, переважна більшість учасників висловлювалася  про  не-

стачу ресурсів для розвитку дрібних аграрних підприємств та   впровадження 

в Україні  зарубіжного досвіду підтримки дрібного  сільського господарства. 

Окремі вітчизняні дослідники [3]  також вдаються до аналізу регіональних 

програм підтримки розвитку дрібних аграрних підприємств, будучи переко-

нані в тому, що належна фінансова підтримка забезпечить їм майбутнє. Щодо 

зарубіжного досвіду  державної підтримки, то вона дійсно в Польщі передба-

чає здійснення  державних  виплат на гектар землі або ж голову худоби [4], в 

інших європейських країнах  вона  передбачає розв’язання найрізноманітні-

ших завдань, зокрема: підтримки цін і доходів сільськогосподарських това-

ровиробників, цілеспрямованого формування належних умов збуту та вироб-

ництва, ресурсозбереження, природоохоронної діяльності, соціальної підт-

римки виробників та інфраструктурної політики щодо сільської місцевості 

[5].  Такий  різноманітний арсенал методів та засобів є вимушеною європей-

ською необхідністю для забезпечення країн продовольством, зважаючи на 

європейську  специфіку трудової зайнятості,  на обмеженість території біль-

шості європейських країн та одноманітність природно-кліматичних умов. Що 

ж до України, то, зважаючи на працелюбність сільського населення, природ-

ну родючість ґрунтів та їх обсяги, різноманіття природно-кліматичних умов,  

величезну географічну та територіальну протяжність, держава може забезпе-

чувати себе продовольством самостійно. Проте, якщо завдання полягає у 

продуктивному використанні ресурсів, то звісно, що необхідно впроваджува-

ти власні специфічні засоби державної підтримки розвитку сільських госпо-

дарств і не обов’язково фінансово-економічні. 

Головною проблемою, яка було діагностовано, виявилась неспроможність 

сільських господарств передбачати своє майбутнє. Власне, в ході земельної  

реформи селяни стали власниками ресурсів (земельних та майнових паїв), але 

розпоряджатися ними ефективно так і не навчилися, і до тепер ще не вміють, 
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наслідком чого є низький рівень життя у сільській місцевості та інші соціаль-

но-економічні негаразди.  

Ефективне використання ресурсів у ринковій економіці передбачає пла-

нування перспективи. Вона, як відомо,  вимагає першочергово  визначення із 

ціною на продукцію, що  згодом дасть  можливість визначити ринковий по-

тенціал. 

У процесі дискусії виявилося, що сучасні дрібні аграрні підприємства 

мають перспективи існування. Адже вони виготовляють, на відміну від вели-

ких підприємств, унікальну продукцію в невеликих обсягах і високої якості. 

Проте переважна більшість цих господарств ведуть натуральне, а не товарне 

виробництво. Саме тому головним їх  завданням у майбутньому є перехід до 

товарної форми, що передбачає ефективне використання наявних ресурсів з 

метою задоволення ринкового попиту через  вузьку спеціалізацію та виготов-

лення  унікальної продукції. 

Саме завдяки унікальності продукції, умов зберігання, обробки, доставки 

дрібні аграрні виробники мають право самостійно формувати ринкову ціну, а 

відтак успішно функціонувати. Формами реалізації унікальності можуть бути 

як виробничі фактори: інтеграція (горизонтальна, вертикальна),  кооперація 

товаровиробників, формування логістичних ланцюгів та інше, а також  кому-

нікаційні: визначення власного бренду, торгової марки та знаку. 

Звісно, визначення з ціною на продукцію дає право формувати реальний 

бізнес-план, що може стати основою у переговорах з інвесторами. 

Реалізація запропонованого механізму  забезпечення перспективи дрібних 

аграрних підприємств вимагає найголовнішого зміни ментальності сільських 

жителів. В  її основі має бути покладений принцип, що діяльність в особис-

тому сільському господарстві має бути зорієнтована на задоволення плато-

спроможного ринкового попиту та  приносити дохід. Домогтися такого мож-

на виключно шляхом реалізації освітніх та просвітницьких програм серед 

сільського населення та використання широкого спектру соціальної реклами. 
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