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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Сільське господарство України пройшло випробування 

трансформаційними змінами у кожному окремо взятому регіоні, де розмаїття кліма-

тичних умов, географічних, історичних, міжнародних, соціальних і культурних   

особливостей впливало на врегулювання аграрних відносин у різні періоди еконо-

мічного і політичного розвитку. Глобалізаційні процеси в сучасній моделі аграрного 

виробництва означені здебільшого сприятливішими умовами для діяльності велико-

товарних аграрних підприємств, що одночасно є причиною дискримінації фермер-

ських господарств. Незважаючи на це, фермерство й надалі залишається важливим 

елементом дуальної структури аграрного виробництва країни, а його успіхи та пер-

спективи визначаються рівнем використання виробничого потенціалу і залежать від 

адаптації до стандартів постіндустріальної економіки.      

Посилена увага до виробничого потенціалу фермерських господарств зумов-

лена насамперед загостренням суперечностей в організаційній та галузевій структу-

рах сільського господарства. Наслідком галузевого дисбалансу і диспаритету цін в 

аграрній сфері є не надто привабливі показники операційної діяльності фермерських 

господарств, що гальмує їх розвиток та інтеграцію в організований ринок. Фермер-

ський уклад порівняно з іншими організаційно-правовими формами в сільському го-

сподарстві досі залишається низькотехнологічним. Водночас найчисельніший сек-

тор сільськогосподарських товаровиробників, а особливо ферми зі статусом сімей-

них господарств, був і залишається основою сільського соціуму, в якому для трети-

ни населення сільськогосподарське виробництво є важливим видом економічної ді-

яльності, хоча й не забезпечує селянам достатньо високого рівня доходів. Також  

фермерству відводимо особливу роль у впровадженні екологічних технологій аграр-

ного виробництва та стримуванні трудової міграції в прикордонних територіях.  

Питання теорії фермерства, його суспільної та виробничої специфіки, місця у 

структурі аграрного виробництва і соціально-економічного розвитку села стало  

предметом досліджень багатьох вітчизняних науковців, серед яких: О. Ю. Амосов, 

О. С. Андрущенко, А. М. Артеменко, В. В. Гарбар, В. П. Горьовий, А. Р. Дуб, 

В.  К. Збарський, С. В. Кальченко, В. М. Лазуренко, В. В. Липчук, М. Г. Лобас, 

В.  Я. Месель-Веселяк, А. С. Мохненко,  М. Г. Шульський. Значну увагу вивченню 

результатів і наслідків аграрних реформ, механізмів державної підтримки фермерів, 

системи ресурсного забезпечення та перспектив розвитку фермерських господарств 

у своїх працях приділяли О. А. Белевят, О. М. Бородіна, Ю. Е. Губені, І. В. Зубар, 

Ю. Є. Кирилов, В. І. Копитко, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, Т. Г. Маренич, 

Л.  О. Мармуль, Т. А. Мельничук, Л. В. Молдаван, О. В. Ольшанська, І. В. Прокопа, 

О. С. Прокопишин, Г. В. Черевко, О. Г. Шпикуляк та інші автори. Фундаментальний 

науковий базис актуальних проблем формування і розвитку виробничого потенціалу 

суб’єктів господарювання в аграрному секторі створили В. С. Артюшок, 

К. А. Артюшок, В. А. Борисова, О. М. Вишневська, Н. І. Демчук, В. В. Іванишин, 

Н. О. Макаренко, С. І. Мельник, Л. В. Недільська, А. М. Олішевська, С. І. Плот-

ницька, В. В. Россоха, П. Т. Саблук та інші дослідники.  

Зважаючи на їх внесок, додаткових глибоких і комплексних досліджень пот-

ребують питання створення правових, економічних та соціальних передумов для 
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формування інструментів та обґрунтування науково-практичних підходів щодо вдо-

сконалення механізмів активізації відтворення виробничого потенціалу до рівня, 

здатного забезпечувати конкурентну перевагу фермерства. Окреслене коло питань 

обумовлює актуальність теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт економічного факультету 

Львівського національного аграрного університету. Проведені дослідження є скла-

довою частиною наукових тем на 2011–2015 роки «Теоретико-методологічне та ор-

ганізаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села» 

(номер державної реєстрації 0111U001252) і на 2016–2020 роки «Організаційно-

економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору еко-

номіки та села» (номер державної реєстрації 0116U003176). Участь дисертанта у ви-

конанні дослідження у рамках зазначених тем полягала в розробці теоретико-

методологічних основ формування дієвих механізмів та інструментів активізації від-

творення виробничого потенціалу з урахуванням розмірів і регіональних особливос-

тей розвитку фермерських господарств, а також методики комплексної діагностики 

відтворення виробничого потенціалу на основі індикаторів ефективності та 

діагностики доданої вартості, яка побудована на оцінці власних інвестицій 

фермерського господарства у формування виробничого потенціалу.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо відтво-

рення виробничого потенціалу фермерських господарств. Досягнення поставленої 

мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: 

 уточнити понятійно-термінологічний апарат у контексті відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств;    

 окреслити структуру виробничого потенціалу фермерських господарств та 

сформулювати його наукове визначення для систематизації подальших досліджень; 

 обґрунтувати взаємозв’язок відтворення виробничого потенціалу та конку-

рентоспроможності фермерських господарств; 

 сформувати методологію дослідження відтворення виробничого потенціалу 

фермерських господарств із подальшою розробкою відповідних методичних основ; 

 здійснити класифікацію та типологію фермерських господарств, з’ясувати 

тенденції їх розвитку в сучасній моделі аграрного виробництва; 

 встановити тенденції землекористування та виявити особливості 

використання і відтворення трудового потенціалу фермерських господарств; 

 розробити методику експрес-діагностики для оптимізації структури капіта-

лу фермерських господарств;  

 оцінити стан матеріально-технічної бази фермерських господарств та ви-

значити інноваційно-інвестиційні напрями відтворення їх виробничого потенціалу; 

 підготувати пропозиції стосовно формування інституційного середовища та 

державної підтримки відтворення виробничого потенціалу фермерських госпо-

дарств; 
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 розвинути концептуальний підхід до формування доданої вартості у ланцю-

гах цінностей продукції фермерських господарств та удосконалити методику її діаг-

ностики;  

 запропонувати ресурсну стратегію досягнення конкурентних переваг фер-

мерськими господарствами; 

 охарактеризувати соціально-економічну доктрину фермерства та розробити 

концептуальну модель розвитку фермерських господарств України. 

Об’єктом дослідження є процес відтворення виробничого потенціалу фермер-

ських господарств.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, науково-

практичних та прикладних аспектів відтворення виробничого потенціалу фермер-

ських господарств.     

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить сукупність 

методів наукового пізнання, комплексне використання яких дало змогу сформувати 

теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження відтворення виробничо-

го потенціалу фермерських господарств. Зокрема у процесі виконання дисертаційної 

роботи використано методи: системний – для декомпозиції потенціалу підприємства 

та виробничого потенціалу фермерських господарств (п. 1.1, 1.2), виявлення загаль-

них закономірностей формування виробничого потенціалу фермерських господарств 

та оцінки його відтворення (п. 1.3, 2.4), побудови загальної методології дослідження 

(п. 1.4); наукового узагальнення – для встановлення генезису поняття «виробничий 

потенціал фермерського господарства» (п. 1.2); індукції та дедукції – для узагаль-

нення явищ і процесів, пов’язаних із розвитком фермерських господарств (п. 2.1, 

2.2) та впливом перебігу відтворення елементів виробничого потенціалу на конку-

рентну перевагу фермерства (п. 1.3, 5.1);  структурно-логічний – для формування 

доданої вартості у ланцюгах цінностей та моделювання взаємозв’язків між структу-

рними показниками доданої вартості продукції фермерських господарств (п. 4.2); 

структурно-функціональний – для розробки процесу валоризації продукції фермер-

ських господарств (п. 4.2); абстрактно-логічний – для розробки алгоритму взаємодії 

органів влади та фермерських господарств (п. 4.1), інвестиційного механізму відтво-

рення виробничого потенціалу фермерських господарств на інноваційній основі (п. 

4.3) та подальшого сценарію розвитку фермерства (п. 5.3); аналізу і синтезу – для 

виявлення впливу видів діяльності фермерських господарств на відтворення вироб-

ничого потенціалу (п. 2.3), визначення тенденцій у зміні показників ефективності 

використання виробничого потенціалу в розрізі елементів ресурсної складової 

(п. 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), узагальнення відмінностей у відтворенні виробничого поте-

нціалу різних за розмірами фермерських господарствах, враховуючи регіональну 

ознаку (п. 3.1, 3.2, 3.3, 4.2); групування – для проведення диференційованого розпо-

ділу фермерських господарств за критеріальними ознаками (п. 3.1, 3.2, 3.3, 4.2); ан-

кетування – для оцінки готовності фермерських господарств до відтворення вироб-

ничого потенціалу на засадах ресурсної стратегії (п. 5.1);  SWOT-аналізу – для іден-

тифікації сильних і слабких сторін, можливостей та загроз у формуванні інституцій-

ного середовища розвитку фермерських господарств (п. 4.1) та використанні їх тру-

дового потенціалу (п. 3.2); економічної діагностики – для комплексного оцінювання 
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відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств (п. 2.4), ефективнос-

ті формування і використання доданої вартості продукції фермерських господарств 

(п. 4.2); експрес-діагностики – для оптимізації структури капіталу фермерських гос-

подарств за критерієм фінансового левериджа (п. 3.3); матричний – для добору еко-

номічних індикаторів комплексної діагностики відтворення виробничого потенціалу 

фермерських господарств (п. 2.4), систематизації чинників, які впливають на розмір 

прибутку фермерських господарств (п. 5.2), побудови матриці ресурсної стратегії в 

контексті відтворення виробничого потенціалу (п. 5.1) та матриці узгодження кри-

теріїв фінансового левериджа (п. 3.3); монографічний – для з’ясування тенденцій ві-

дтворення виробничого потенціалу на прикладі конкретних фермерських госпо-

дарств (п. 2.3, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3); кількісно-лінгвістичного ідентифікування – для кла-

сифікації та типології фермерських господарств (п. 2.1); економетричного моделю-

вання – для виявлення впливу елементів ресурсної складової виробничого потенціа-

лу на прибуток фермерських господарств (п. 5.2); метод відстаней – для визначення 

рейтингу фермерських господарств за оцінкою ефективності використання вироб-

ничого потенціалу (п. 2.3), у тому числі в регіональному розрізі (п. 1.4); морфологіч-

ний аналіз – для уточнення понятійно-термінологічного апарату та формування ав-

торських дефініцій (п. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2); графічний – для наочного по-

дання теоретичного і методичного матеріалів дисертації (усі розділи дисертації).    

Інформаційною основою дисертаційної роботи є: законодавчі та нормативні 

акти; офіційні дані Державної служби статистики України, Українського державно-

го фонду підтримки фермерських господарств, Головних управлінь статистики у 

Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, Департа-

менту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації що-

до розвитку та державної підтримки фермерських господарств; обліково-аналітична 

та звітна інформація окремих фермерських господарств; наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених; результати анкетування голів фермерських господарств; особи-

сті спостереження здобувача.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретико-

методологічних і прикладних підходів до вирішення проблеми налагодження меха-

нізму відтворення виробничого потенціалу як передумови конкурентної переваги 

фермерських господарств. Основні положення, що характеризують наукову новиз-

ну, такі:   

вперше:    

 обґрунтовано економічну суть виробничого потенціалу фермерських госпо-

дарств як композицію сформованої відповідно до переліку чинників виробництва 

ресурсної складової та потенційних можливостей, що здатна до відтворення у про-

цесі операційної діяльності та інтерпретується як фактор активної дії на конкуренто-

спроможність фермерських господарств;  

 сформовано науково-практичні підходи до валоризації продукції фермер-

ських господарств, які зумовлені глобальними змінами моделей споживання у на-

прямі покращання якості та безпечності харчових продуктів, а також орієнтацією на 

місцеве і регіональне продовольче забезпечення; в умовах обмеженості ресурсів, яку 

відчувають фермерські господарства, валоризація передбачає зростання доданої вар-
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тості не за рахунок збільшення кількості етапів переробки сільськогосподарської 

продукції, а навпаки, їх мінімізацією, завдяки чому покращується відтворювальна 

здатність виробничого потенціалу та забезпечується стійка конкурентна перевага 

фермерських господарств;      

 розроблено науково-методологічні засади комплексної діагностики вироб-

ничого потенціалу фермерських господарств на основі індикаторів ефективності йо-

го використання та відтворення, а також вироблено відтворювальний підхід до діаг-

ностики доданої вартості, який побудований на оцінці ефективності власних інвес-

тицій фермерського господарства у формування його виробничого потенціалу; за-

пропоноване передбачає уніфікацію методик для реалізації цілей зовнішніх та внут-

рішніх суб’єктів діагностики щодо ретроспективного, поточного та перспективного 

станів виробничого потенціалу;  

удосконалено: 

 понятійно-термінологічний апарат через доповнення новим змістом терміна 

«відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств»; доведено необ-

хідність тлумачення його не лише як здатності чинників виробництва генерувати 

майбутні цінності, але і як забезпечувальну умову активної операційної та інших 

видів діяльності; такий підхід дає змогу розглядати відтворення як передумову дов-

гострокової перспективи фермерського укладу, запоруку продовольчого сувереніте-

ту і захисту довкілля;     

 теоретичні положення про взаємозв’язок відтворення виробничого по-

тенціалу з конкурентоспроможністю фермерських господарств; для досягнення фе-

рмерством конкурентної переваги аргументовано застосування відповідного інстру-

ментарію активізації відтворювальних процесів виробничого потенціалу, що зумов-

лено необхідністю реалізації національної стратегії розвитку фермерських госпо-

дарств у напрямі становлення соціальноорієнтованої аграрної економіки; 

 метод експрес-діагностики оптимізації структури капіталу фермерських гос-

подарств за критерієм фінансового левериджа, придатний для використання з ураху-

ванням обмеженої інформаційної бази цих господарств, що дає змогу в опера-

тивному режимі ідентифікувати рівень загроз у бізнес-середовищі та передбачає 

встановлення компромісу між підвищенням рентабельності власного капіталу і зни-

женням фінансового ризику під час залучення позичкових коштів;  

 механізм реалізації системи землекористування та землеволодіння на ко-

ристь розвитку сімейно-фермерської моделі сільського господарювання; запро-

поновано спрямування виявлених у результаті аудиту землі незадіяних ділянок охо-

чим започаткувати чи розширити сімейне фермерське господарство не через аукці-

он, а безпосереднім виділенням за рішенням органів місцевого самоврядування на 

основі земельних конкурсів, де основним критерієм визначення переможця мають 

бути умови використання земельної ділянки та доцільність діяльності майбутнього 

фермерського господарства;  

 інструментарій відтворення виробничого потенціалу фермерських госпо-

дарств, який для встановлення деформацій у процесі формування та використання 

доданої вартості доповнено ланцюгом цінностей фермерського господарства; усві-

домлення специфіки конструкції зв’язків між окремими ланками ланцюга цінностей, 
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особливо коли мова йде про комерційний та соціальний вектори конфігурації дода-

ної вартості, є дієвим інструментом для визначення резервів та джерел відтворення 

виробничого потенціалу;  

 інвестиційний механізм відтворення виробничого потенціалу фермерських 

господарств на інноваційній основі з виокремленням бюджетів об’єднаних територі-

альних громад як джерел фінансування інноваційних проектів фермерських госпо-

дарств, що на взаємовигідних засадах сприятиме багатофункціональному розвитку 

сільських територій та дасть змогу оптимізувати інвестиційне забезпечення розши-

реного відтворення впровадженням передових ресурсоощадних технологій;  

 набули подальшого розвитку: 

 теоретико-прикладні засади класифікації і типології фермерських госпо-

дарств, чинників, які визначають етапи та проблеми розвитку фермерства, характе-

ристик та функцій виробничого потенціалу, систематизації підходів і трактувань   

терміна «виробничий потенціал», що забезпечило конкретизацію місії й ролі сімей-

ного фермерства у сучасному сільському соціумі та дуальній структурі аграрного 

виробництва;  

 модель процесу відтворення виробничого потенціалу фермерських госпо-

дарств, яка окрім внутрішніх та зовнішніх джерел особливою умовою розширеного 

відтворення передбачає відтворення власності фермера-працівника на об’єкти ви-

робничого потенціалу, а отже, поступове подолання відчуження власності від праці;  

 науково-практичні підходи до формування стратегії фермерського госпо-

дарства, які передбачають відповідність розмірів фермерських господарств і його 

стратегічних цілей та спрямовані на реалізацію відтворювального процесу виробни-

чого потенціалу;  

 концептуальна модель розвитку фермерства України, націлена на зміцнення 

наявних, створення нових фермерських господарств та трансформацію особистих 

селянських господарств у сімейні ферми; сценарій подальшого піднесення фер-

мерських господарств має бути зумовлений якісними перетвореннями у вну-

трішньому та зовнішньому середовищах, спрямованими на підвищення конкуренто-

спроможності та прибутковості фермерських господарств як основних суб’єктів аг-

робізнесу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні теоре-

тико-методологічних та науково-прикладних розробок у практичній діяльності, по-

перше, органів державної влади для розробки стратегій регіонального розвитку; по-

друге, фермерських господарств для забезпечення активізації відтворення їх вироб-

ничого потенціалу; по-третє, закладів вищої освіти для підготовки фахівців еконо-

мічних спеціальностей.  

Результати досліджень стосовно механізму реалізації системи землекористу-

вання та землеволодіння, що орієнтований на створення нових фермерських госпо-

дарств, алгоритму взаємодії органів влади і фермерських господарств, впорядкуван-

ня організаційної структури сільського господарства відповідно до європейських 

стандартів, подолання дисбалансу галузевої структури аграрного сектору за рахунок 

піднесення трудомістких галузей із цілорічною зайнятістю використовує департа-

мент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації при 



7 
 

розробці практичних заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської області (до-

відка № 01-37/8 від 05.05.2018 р.) та враховані департаментом агропромислового ро-

звитку Закарпатської обласної державної адміністрації при плануванні заходів з реа-

лізації Державної стратегії регіонального розвитку (довідка № 01-10/331 від 

11.05.2018 р.).  

Пропозиції щодо використання матричної моделі комплексної діагностики   

відтворення виробничого потенціалу, рейтингування фермерських господарств за 

ефективністю використання виробничого потенціалу використані Асоціацією фер-

мерів та приватних землевласників Львівської області (довідка № 6 від 05.06. 

2018 р.).  

Сформовані дисертантом рекомендації щодо реалізації інструментів механізму 

державної підтримки малих і середніх фермерських господарств, сприяння держав-

них інститутів та органів місцевого самоврядування у створенні та розвитку фер-

мерських господарств, налагодження інвестиційного механізму відтворення вироб-

ничого потенціалу фермерських господарств на інноваційній основі, диверсифікації 

діяльності фермерських господарств, їх інноваційного розвитку, органічного вироб-

ництва у середовищі фермерства були застосовані під час розробки програм соціа-

льно-економічного розвитку та планів реалізації програм підтримки розвитку фер-

мерських господарств у роботі управлінь (відділів) агропромислового розвитку 

Самбірської (довідка № 58 від 03.05.2018 р.) та Буської (довідка № 175 від 

23.08.2018 р.) районних державних адміністрацій Львівської області, Горохівської 

районної державної адміністрації Волинської області (довідка № 635/01.15 від 

08.06.2018 р.). 

Рекомендації щодо діагностики структури капіталу і доданої вартості продук-

ції впроваджені у діяльність фермерських господарств «Агротем» Пустомитівського 

району Львівської області (довідка № 15/03 від 15.03.2018 р.) та «Обрій» Славутсь-

кого району Хмельницької області (довідка № 4 від 17.04.2018 р.).   

 Матеріали дисертаційної роботи використовують у навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету під час викладання дисциплін 

«Економічна діагностика», «Внутрішній економічний механізм та потенціал підпри-

ємства», «Стратегія підприємства та управління витратами», «Бухгалтерський облік 

в управлінні підприємством», «Управлінський облік» та у здійснюваному дисертан-

том керівництві науково-дослідною роботою студентів (довідка № 01-35-03-809 від 

13.06.2018 р.).    

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею. Наукові розробки та опубліковані праці містять положення, що сформульо-

вані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використа-

но лише науковий внесок дисертанта, що окремо зазначений у списку публікацій за 

темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисерта-

ційного дослідження доповідались і були обговорені на міжнародних і всеукраїнсь-

ких науково-практичних конференціях і форумах: «Ринкові трансформації та еко-

номічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора» (Хар-

ків, 2009 р.); «Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розви-
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тку сільських регіонів» (Львів, 2010 р.); «Организационно-правовые аспекты инно-

вационного развития АПК» (Горки-Щецин, 2010 р.); «Перспективи розвитку еконо-

міки України: теорія, методологія, практика» (Луцьк, 2010 р.); «Теоретичні і практи-

чні аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій» (Львів, 

2011 р.); «Інформаційно-аналітичне забезпечення зрівноваженого розвитку сільсько-

го господарства і села» (Львів, 2011 р.); «Роль науки у підвищенні технологічного 

рівня і ефективності АПК України» (Тернопіль, 2012 р.); «Сучасні тенденції в еко-

номіці та управлінні: новий погляд» (Донецьк, 2014 р.); «Актуальні проблеми та пер-

спективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» (Кременчук, 

2014 р.); «Ekonomia-Technika-Zarządzanie» (Kielce, 2014); «Розвиток національної 

економіки: теорія і практика» (Івано-Франківськ, 2015 р.); «Проблеми економіки, 

менеджменту та сільської кооперації» (Львів, 2015 р.); «Сталий розвиток країни в 

рамках Європейської інтеграції» (Житомир, 2016 р.); «Science and practice: an innova-

tive approach» (Paris, 2017 р.); «Science and innovation» (Montreal, 2018 р.).   

Публікації. Основні наукові положення, результати та висновки дисертацій-

ного дослідження опубліковані в 51 науковій праці, серед яких – одноосібна моног-

рафія, дві колективні монографії, 9 статей у наукових періодичних виданнях інших 

держав та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 17 статей у 

наукових фахових виданнях України, 15 публікацій у матеріалах науково-

практичних конференцій та форумів, 7 – у інших виданнях. Загальний обсяг публі-

кацій становить 67,91 друк. арк., з яких особисто автору належить 45,1 друк. арк.    

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 506 сторінок, у тому числі основний зміст 

подано на 447 сторінках. Робота містить 47 таблиць, 79 рисунків, 25 додатків на 59 

сторінках та список використаних джерел із 372 найменувань на 35 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено ме-

ту та завдання, предмет і об’єкт дослідження, методи його проведення, висвітлено 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, їх апробацію, зазна-

чено особистий внесок автора.    

У першому розділі – «Теоретико-методологічна концепція виробничого 

потенціалу фермерських господарств» – узагальнено теоретичні основи сутності 

та видів потенціалу підприємства, окреслено структуру виробничого потенціалу  

фермерських господарств, конкретизовано понятійно-термінологічний апарат сто-

совно відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств, сформульо-

вано методологію дослідження відтворення виробничого потенціалу фермерських 

господарств. 

Переосмислення економічних процесів, пов’язаних із розвитком багатоуклад-

ності на селі та подальшою розбудовою фермерської моделі вітчизняного аграрного 

виробництва, зумовлює перегляд та формулювання чіткого теоретичного уявлення і 

тлумачення економічної категорії потенціалу, його структурних елементів та харак-

теру їх взаємозв’язку. Вивчення наукової літератури дало змогу з’ясувати, що по-
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штовхом для розвитку теорії потенціалу стало формування ресурсної концепції під-

приємства. При цьому теорія потенціалу еволюціонувала від простого перерахунку 

ресурсів підприємства та характеристики їхньої взаємодії до розгляду поєднання, 

взаємозаміни ресурсів, їх організаційної складової і функціонального забезпечення.  

Ретроспектива досліджень дала змогу виділити кілька напрямів у трактуванні 

суті та структури потенціалу підприємства: ресурсний, управлінський, змішаний, 

результативний. Однак дисертант вважає, що вивчення потенціалу як передумови 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства доцільно здійснювати з позиції 

комбінованого ресурсно-цільового підходу. Такий погляд зумовлений тим, що наяв-

ність ресурсів у натуральному їх вигляді не завжди є гарантом досягнення підпри-

ємством поставлених цілей, оскільки рушійною силою мають бути власне можливо-

сті підприємства мобілізувати ці ресурси під час бізнес-процесів. У економічному 

сенсі ці можливості запропоновано розглядати як компетенції та інструменти, що 

забезпечують комбінацію ресурсної складової потенціалу (рис. 1). Кількісні та якісні 

параметри ресурсів, а також їх інтеграція, показують виробничі можливості систе-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна модель потенціалу підприємства 

Джерело: розроблено автором. 

 

Подальший науковий пошук означив переконання, що критерієм класифікації 

потенціалу підприємства має бути основний очікуваний результат реалізації потен-

ціалу загалом або окремої його підсистеми. Відтак розширення товарної пропозиції 

на ринку продовольства, зростання вимог споживачів до якості та розмаїття продук-

тів харчування схиляє фермерські господарства вишукувати можливості створювати 

особливу цінність як для власних потреб, так і для споживачів. Тобто унікальність 

пропозиції фермерства як передумова досягнення конкурентної переваги забезпечу-

ється за допомогою механізму формування і використання такого роду цінностей, в 

основі яких є виробничий потенціал господарства.  

Прагнення фермерських господарств утримувати стійкі позиції в умовах жор-

сткої обмеженості ресурсів спонукає науковий пошук до обґрунтування засад пере-

Компетенції  Інструменти  

Потенціал  

підприємства 

 

Ціль  

 

Можливості  Комбінація елементів  

потенціалу за допомогою  

бізнес-процесів 

 

Ресурси  
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форматування структури виробничого потенціалу, переоцінки можливостей, вияв-

лення додаткових резервів підвищення конкурентоспроможності та забезпечення 

прибутковості операційної діяльності фермерства. У дисертації встановлено, що 

особливості виробництва, підприємницькі ризики та менші масштаби діяльності об-

межують відтворювальну здатність фермерських господарств. Перелічені обставини 

є наслідком простішої ресурсної структури виробничого потенціалу, декомпозицію 

якої переорієнтовано відповідно до переліку основних чинників виробництва в сіль-

ському господарстві: землі, праці, капіталу. При цьому встановлено, що кількісне 

нагромадження ресурсів не призводить до автоматичного зростання виробничого 

потенціалу, проте вдаліше їх сполучення розширює можливості фермерського гос-

подарства та є передумовою конкурентної переваги.  

З’ясування сутності виробничого потенціалу фермерського господарства дає 

змогу виділити такі його особливості: він слугує інтерпретацією чинників виробни-

цтва, інструментів та компетенцій у контексті можливостей досягнення визначеної 

цілі; є динамічним і конкретним для певного моменту часу, тому ізольоване існу-

вання цих елементів не має сенсу; компетенції окреслюють перспективність можли-

востей і сприяють прискоренню їх перетворення на дійсність за рахунок викорис-

тання сформованої системи матеріальних та нематеріальних ресурсів; цінність, що 

створюється під час реалізації можливостей, конкретизується у вигодах (результа-

тах), які реалізуються на рівні різних зацікавлених сторін (споживачів, постачальни-

ків, фермера, родини фермера, працівників тощо). 

Формулювання категорії «виробничий потенціал фермерського господарства» 

має забезпечити не лише повноту змісту, всебічність, а й уніфікованість цієї дефі-

ніції, що дасть змогу застосовувати її для різних за розміром та спеціалізацією  

фермерських господарств (рис. 2). 

Усе зазначене, а також інституційні та політичні перетворення в Україні, зміна 

пріоритетів економічного зростання привертають увагу до відтворювальних проце-

сів виробничого потенціалу фермерських господарств. Відтворювальний процес ви-

значає спосіб реалізації та потребу фермерських господарств у виробничому потен-

ціалі. Вихідним пунктом відтворення виробничого потенціалу є виробництво. Його 

кінцевою метою і рушійним мотивом є споживання. Принципи розподілу відпові-

дають формам власності: той, хто панує у виробництві, домінує і в розподілі. Як на-

слідок, левова частка доходу фермерського господарства повинна належати фермеру 

і спрямовуватися у наступні цикли відтворення. 

Отож, вимогою відтворення є усвідомлення того, що під впливом інновацій 

змін може зазнавати винятково якісний склад чинників виробництва, а не їх перелік. 

Ознакою відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств є не лише 

здатність чинників виробництва генерувати майбутні цінності, а й розуміння цього 

процесу як забезпечувальної умови активної операційної та інших видів діяльності. 

Такий підхід дає змогу розглядати відтворення як передумову довгострокової перс-

пективи фермерського укладу, запоруку продовольчого суверенітету і захисту дов-

кілля.  
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Рис. 2. Генезис поняття «виробничий потенціал фермерського господарства»  

Джерело: узагальнено автором.  

 

Зазначимо, що для належної організації процесу відтворення виробничого по-

тенціалу фермерських господарств виникає необхідність проведення консолідовано-

го аналізу з використанням різноманітних прийомів та методик, систематизованої 

сукупності аналітичних процедур, для кожної з яких характерні своя інформаційна 

база та методи (рис. 3). Зважаючи на різносторонність дослідження, що випливає із 

поставлених дослідницьких завдань, у дисертації аргументовано, що власне еконо-

мічна діагностика здатна забезпечити грамотне розв’язання проблемних питань від-

творення виробничого потенціалу фермерських господарств. Тому діагностична 

компонента є ключовою у структурно-логічній схемі дослідження.  

У другому розділі – «Фермерські  господарства: розвиток у контексті від-

творення виробничого потенціалу» – розвинуто класифікацію і типологію фер-

мерських господарств, виявлено періоди їх становлення і розвитку, систематизовано 

проблеми утвердження; обґрунтовано особливості діяльності фермерських 

Потенціал підприємства 

Базове трактування  

першочергово потенціал прирівнювався до масштабів діяльності підприємства 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Вітчизняна економічна думка 
сукупність технологічно й економічно збалансованих ре-

сурсів, які дають змогу організувати виробництво, пере-

робку, зберігання, транспортування й реалізацію продук-

ції певних обсягу та якості; раціональне використання по-

тенціалу підприємства забезпечується за умови економіч-

но доцільного співвідношення ресурсів праці та матеріа-

льно-технічної бази  
 

Зарубіжна економічна 

думка 
ототожнюється із сильними 

сторонами підприємства, 

зумовленими як ресурсними 

позиціями підприємства, так 

і його організаційними здіб-

ностями 

Базове трактування  

характеризує кількісне значення нагромаджених і відтворювальних ресурсів та в 

межах сфери виробництва повинен продемонструвати, наскільки підприємство 

здатне відстояти інтереси перед конкурентами 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Авторське трактування  

композиція функціональних ресурсів та потенційних можливостей, яка сформова-

на на основі системного підходу відповідно до переліку чинників виробництва, 

здатна відтворюватися і забезпечувати реалізацію цілей і стратегій господарства, а 

також тотожний із масштабами виробничого потенціалу ефект від операційної ді-

яльності, досягнутий за допомогою відповідних інструментів та підприємницьких 

здібностей (компетенцій) фермера 
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Рис. 3. Структурно-логічна схема дослідження відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств  

Джерело: розроблено автором. 
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господарств та виявлено їх місце в сучасній дуальній структурі аграрного виробниц-

тва; досліджено тенденції операційної діяльності фермерства; розроблено теоретич-

ні та методичні основи комплексної діагностики відтворення виробничого потенціа-

лу фермерських господарств на засадах матриці індикаторів.  

У авторському трактуванні фермерське господарство – це самостійний суб’єкт 

господарювання, сільськогосподарський товаровиробник, що здійснює виробничо-

комерційну діяльність у взаємозв’язку з природою, використовує унікальний вироб-

ничий чинник – землю, відчуває вплив ризиків, зумовлених сезонністю виробниц-

тва, а процес управління власністю зосереджений у руках господаря (фермера), який 

привласнює результат або особистої, або чужої та власної праці. Останні зміни за-

конодавства доповнили офіційну класифікацію вітчизняних фермерських госпо-

дарств, виділивши сімейні ферми, які реєструють як фізичні особи-підприємці. Сьо-

годні законодавчо закріплено основні критерії визнання вітчизняного сімейного фе-

рмерства: здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції та її переробку; 

не використовують праці найманих осіб; членами сімейної ферми є винятково члени 

сім’ї; площа сільськогосподарських угідь та земель водного фонду у власності та 

користуванні членів сімейного фермерського господарства має становити не менше 

двох, але не більше 20 га.    

Власні спостереження дисертанта вказують на те, що за кордоном сімейні фер-

мерські господарства стали пріоритетами сучасності. У вітчизняних реаліях сімейне 

фермерство все ще сприймається як таке, що суперечить бюрократичній логіці, офі-

ційним правилам і виробничій доцільності. Саме це і є причиною такого негативно-

го явища, як поширення так званих формальних фермерських господарств (керова-

них з міста або зареєстрованих на підставних осіб) навіть серед дрібного фермер-

ства. Натомість насамперед економічно активні сімейні фермерські господарства 

повинні бути основою розбудови сільських територій та визначальним чинником у 

збереженні українського села в соціальному, адміністративному, економічному та 

культурному аспектах.  

Розвиток та інтеграція фермерського укладу з наявною організаційною систе-

мою аграрного виробництва відбуваються в економічному середовищі, для якого 

характерні: ресурсний дефіцит, диспаритет цін, розбалансована галузева та органі-

заційна структури, вплив ефекту масштабу. Усі ці обставини зумовлюють збільшен-

ня собівартості сільськогосподарської продукції фермерських господарств, а низькі 

реалізаційні ціни через недосконалу систему збуту не забезпечують покриття знач-

них витрат виробництва і одержання очікуваного прибутку. 

Важке фінансове становище фермерів унеможливлює розширене відтворення 

виробничого потенціалу й розвиток сектору фермерських господарств на інтенсив-

ній основі, а тим паче забезпечення його інноваціями. Тому починаючи з 2012 року 

зростання кількості фермерських господарств змінилося зворотною динамікою. На-

прикінці 2016 року в Україні налічували 33682 таких господарств, що на 9728 оди-

ниць менше від пікового значення цього показника, зафіксованого 2007 року. Як ре-

зультат, серед етапів розвитку фермерства виділено період загострення конкуренції 

з великими сільськогосподарськими підприємствами та період трансформації осо-
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бистих селянських господарств у господарства фермерського типу з метою легаліза-

ції їхньої діяльності та інституційного захисту.   

Незважаючи на труднощі, в дуальній структурі сільськогосподарського ви-

робництва фермерські господарства посідають хоч і не чільне, проте помітне місце. 

Зокрема 2016 року вони виробили: насіння соняшника – 19,4 %, зернових і зернобо-

бових – 13,4 %, плодів і ягід – 4,8 %, овочів – 3,2 %. Практично за всіма основними 

видами продукції рослинництва спостерігаємо збільшення обсягів виробництва. 

Особливо відчутно упродовж останнього десятиліття збільшилася частка вирощува-

них фермерами плодів та ягід – на 4,1 відсоткових пункта. Однак у формуванні про-

позиції продукції тваринництва місце фермерства незначне – лише 2,4 % м’яса та 

1,8 % молока 2016 року. Чверть виробленої фермерами продукції тваринництва на-

лежить фермерським господарствам Карпатського регіону.      

З’ясовано, що у діапазоні 2010–2016 років динамічні зміни структури посів-

них площ фермерських господарств на користь посівів комерційно привабливих 

культур за одночасного зменшення посівів кормових культур і поголів’я окремих 

видів сільськогосподарських тварин (свиней та корів основного стада) є ознакою 

орієнтації більшості фермерських господарств на загальні тенденції розвитку вітчи-

зняного сільського господарства та зовнішньоекономічну політику України. Як на-

слідок, експортна спрямованість діяльності великої частки фермерів не сприяє наси-

ченню внутрішнього ринку окремими видами продовольства. Відзначимо у зв’язку з 

цим імпортозалежність ринку винограду і ягід. За підсумками 2016 року забезпе-

чення населення України цими видами продукції за рахунок вітчизняного виробни-

цтва було на рівні 84,9 %.   

Водночас слід відзначити позитивну динаміку обсягів виробництва продукції 

тваринництва у фермерських господарствах (рис. 4) навіть за умов відсутності сис-

темної державної підтримки цієї категорії сільськогосподарських товаровиробників. 

Протягом 2010–2016 років обсяг виробництва продукції тваринництва у фермерсь-

ких господарствах України збільшився у 6,3 раза.  Звідси було зроблено припущен-

ня, що усунення структурних перекосів у сегменті фермерства та аграрного сектору 

загалом буде можливим за наявності скоординованої державної підтримки та нале-

жного інформаційного й консультативного супроводу фермерських господарств. Це 

забезпечить збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю, бази 

органічних добрив і стабілізує агроландшафти на основі розширення площі пасовищ 

та сіножатей з огляду на значний рівень розораності сільськогосподарських угідь. 

Дослідженням встановлено, що через імовірність втрати статусу платника 

єдиного податку 4-ої групи фермерські господарства неохоче провадять інвестицій-

ну чи фінансову діяльність. Інакше кажучи, свій виробничий потенціал вони вико-

ристовують для здійснення переважно основної операційної діяльності, а операційна 

діяльність, відповідно, формує їх виробничий потенціал. Тобто фінансові результати 

операційної діяльності є основними показниками ефективності використання та від-

творення виробничого потенціалу.  

 Рейтингування фермерських господарств за ефективністю використання ви-

робничого потенціалу (згідно з даними фінансової звітності) дає підстави стверджу-

вати, що найефективніше його використовують у фермерських господарствах серед-
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ньої ланки землекористування (від 500 до 1000 га сільськогосподарських угідь). Для 

цих господарств характерні ознаки диверсифікації (велика частка інших операцій-

них витрат у структурі витрат операційної діяльності), вони прагнуть реалізовувати 

продукцію з більшою доданою вартістю (велика частка собівартості реалізованої 

продукції у структурі чистого доходу), пропорційно максимізують усі види доходів. 

 

 

Рис. 4. Динаміка обсягів виробництва продукції тваринництва різними  

категоріями сільськогосподарських товаровиробників України  

Джерело: розраховано автором. 

 

З метою досягнення належного рівня інформаційного насичення результатів 

дослідження діагностику відтворення виробничого потенціалу фермерських госпо-

дарств запропоновано здійснювати на засадах матриці індикаторів. Визначальним 

елементом цього методу є пропозиція використання специфічного індикатора рен-

табельності відтворення виробничого потенціалу, що представлено у формулі: 
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де РВВП – рентабельність відтворення виробничого потенціалу; Пк, Пп – прибуток 

відповідно на кінець та початок періоду; ВПк, ВПп – виробничий потенціал відпові-

дно на кінець та початок періоду.  

Враховуючи обмежену інформаційну базу фермерських господарств, їх виро-

бничий потенціал ідентифіковано з витратами, що відповідно до переліку чинників 

виробництва формують основу його ресурсної складової, – з орендною платою за 

земельні паї, амортизацією та оплатою праці. При цьому у процесі дослідження не 

встановлено чіткої залежності між рівнем рентабельності відтворення виробничого 

потенціалу та розміром фермерських господарств. Починаючи від 80 га землекорис-

тування і більше здатність до відтворення у фермерських господарствах достатньо 

рівномірна. А від’ємні значення індикатора у малих господарствах досить часто є 

результатом неефективних управлінських рішень щодо формування величини виро-

бничого потенціалу, який на кінець періоду може бути меншим порівняно із почат-

ковим значенням.  
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У третьому розділі – «Ефективність використання та відтворення вироб-

ничого потенціалу фермерських господарств» – провівши дослідження у розрізі 

елементів ресурсної складової виробничого потенціалу, встановлено тенденції зем-

лекористування та землеволодіння сектору фермерських господарств, виявлено спе-

цифіку відтворення їх трудового потенціалу, розроблено методику експрес-діаг-

ностики для оптимізації структури капіталу фермерських господарств, оцінено стан 

їх матеріально-технічної бази та обґрунтовано способи відтворення технічних засо-

бів.    

У контексті виробничого потенціалу фермерське господарство доцільно роз-

глядати як механізм, що поєднує чинники виробництва в різних співвідношеннях 

задля досягнення поставленої цілі. У системі землеволодіння та землекористування 

окреслилася тенденція до збільшення середніх розмірів фермерських господарств, а 

через обмеженість вільних земельних угідь актуалізувалась проблема створення но-

вих ферм. На тлі чіткої тенденції до укрупнення фермерські господарства Карпатсь-

кого регіону все ще відзначаються відносно невеликими розмірами землекористу-

вання. Так, 2016 року середня площа використовуваних фермерськими господарс-

твами України сільськогосподарських угідь становила 131,8 га, тоді як у Карпатсь-

кому регіоні – всього 35,2 га. Найбільшим у цьому регіоні був розмір землекорис-

тування фермерських господарств у Львівській області (70,3 га). Він був у 3,7 раза 

меншим за середній показник в Україні, однак у 10,3 раза більшим, аніж у сусідній 

Закарпатській області (6,8 га).    

Збільшення в загальній сукупності фермерських господарств України кількос-

ті великих суб’єктів господарювання, які мають ознаки великомасштабного вироб-

ництва, суперечить тим тенденціям, які є результатом земельних реформ у країнах 

Європи. У 2016 році у великих господарствах площею понад 100 га було сконцентро-

вано 81,5 % угідь, що перебували у користуванні фермерів (2010 року – 79,0 %). Ро-

зшарування фермерських господарств за площею сільськогосподарських угідь у Ка-

рпатському регіоні, навпаки, вказує на кількісне переважання малих фермерських 

господарств. У 2016 році у Чернівецькій та Івано-Франківській областях функціону-

вало в кожній по 76,6 % фермерських господарств із площею угідь до 50 га. Однак 

частка землі, яку вони обробляли, є доволі невеликою. У Чернівецькій  області озна-

чена сукупність малих фермерських господарств використовувала 17,1 % сільсько-

господарських угідь, у Івано-Франківській області – 17,8 %, що підтверджує доміну-

вання великого фермерства.  

Встановлено, що зв’язок між показниками ефективності діяльності фермерсь-

ких господарств та показниками якості використовуваних ними угідь не надто тіс-

ний (табл. 1). Зокрема господарства Чернівецької області, маючи в користуванні зе-

млі відносно високої якості, 2016 року не змогли достатньою мірою спрямувати свій 

виробничий потенціал на досягнення пріоритетних цілей. Натомість у фермерів За-

карпаття, середня грошова оцінка використовуваної землі яких найнижча серед об-

ластей Карпатського регіону, спостерігаємо найвищі в рамках досліджуваної сукуп-

ності показники виручки від реалізації продукції з розрахунку на 1 га ріллі, які май-

же вдвічі більші від аналогічних результатів діяльності фермерів Буковини та Укра-

їни загалом. Попри малоземелля та низьку якість ґрунтів, сприятливі кліматичні 
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умови дають змогу фермерам Закарпаття досягати кращих результатів за рахунок 

максимального використання усіх складових виробничого потенціалу, особливо ка-

піталу.  

Таблиця 1 

Вплив якості ріллі на ефективність виробництва продукції  

фермерськими господарствами, 2016 рік 

Область 

Грошова оцінка 

1 га ріллі і  

перелогів на 

01.01.2017 р., 

грн 

Виробництво продукції 

сільського господарства у 

сталих цінах 2010 р.  

на 1 га ріллі, грн 

Виручка від реалізації 

сільськогосподарської 

продукції на 1 га ріллі, грн 

всього 
у т.ч. рослин-

ництва 
всього 

у т.ч. рослин-

ництва 

Закарпатська 26 378 3880 2138 24075 22238 

Львівська 26 622 11004 5433 15937 10148 

Івано-

Франківська 
28 568 7376 6661 14524 13402 

Чернівецька 34 000 5703 5103 12817 12256 

Карпатський 

регіон 
28892 7784 4981 16594 13610 

Україна 30 938 5143 4818 12356 11535 

Джерело: розраховано автором. 

 

Водночас 2016 року за рахунок ефективного застосування інструментів інтен-

сифікації виробництва корпоративний сільськогосподарський сектор України порів-

няно з фермерськими господарствами показував кращі показники виробництва  про-

дукції сільського господарства у сталих цінах у розрахунку на 100 га сільськогоспо-

дарських угідь. Середній рівень цього показника в корпоративних аграрних підпри-

ємствах був на 200,6 тис. грн вищим, аніж у фермерських господарствах, у тому чи-

слі продукції рослинництва – на 41,1 тис. грн, продукції тваринництва – на 

159,4 тис. грн.  

Важливим індикатором економічної ефективності використання землі є обсяг 

прибутку у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. У фермерських гос-

подарствах Карпатського регіону він 2016 року був на 422,9 тис. грн нижчим, порів-

няно із фермерами України загалом. Очевидно, значною мірою перебіг бізнес-про-

цесів фермерських господарств визначає конкурентоспроможність їх продукції. 

Тобто кон’юнктура ринку, асортимент, якість сільськогосподарської продукції сьо-

годні теж мають відповідний вплив на формування показників прибутковості.  

Розвиток сімейного фермерства, яке фрагментарно демонструє кращі показни-

ки ефективності використання сільськогосподарських угідь та екологічного наван-

таження на землю (нижчий рівень розораності), сприятиме впорядкуванню галузевої 

структури сільськогосподарського виробництва. Відтак узаконення обігу земель 

сільськогосподарського призначення має стати передумовою розвитку сімейно-

фермерської моделі сільського господарювання європейського зразка. Але внесени-

ми у вітчизняне законодавство змінами не передбачено чіткого порядку отримання 

земельних ділянок для започаткування сімейних фермерських господарств. Вважає-
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мо, якщо для сімейних господарств уже визначено певні преференції, то й порядок 

формування земельного фонду для них мав би бути спрощений. У дисертації сфор-

мульовано пропозицію щодо направлення виявлених у результаті інвентаризації чи 

аудиту незадіяних земельних ділянок бажаючим створити фермерське господарство 

не через аукціон, а безпосереднім спрямуванням за рішенням органів місцевого са-

моврядування на основі земельних конкурсів.    

Проблеми відтворення трудового потенціалу фермерських господарств з ура-

хуванням демографічної кризи відзначаються особливостями прояву. З одного боку, 

інноваційні технології, без застосування яких сьогодні важко уявити виробництво 

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, передбачають мінімізацію 

людської праці, а з іншого, – соціальна функція фермерства може бути реалізована 

лише позиціонуванням фермерських господарств як гідного місця праці для пере-

важної частки сільського населення з відповідними соціальним захистом та пенсій-

ним забезпеченням у майбутньому. У реаліях сьогодення такий підхід можливий 

винятково через збільшення кількості фермерських господарств на основі трансфо-

рмації у них особистих селянських господарств. При цьому важливим елементом ін-

вестування у відтворення трудового потенціалу є витрати фермерських господарств 

на формування якісних показників людського капіталу, зокрема на освіту, охорону 

здоров’я та соціальний захист. Відтак фермерство зобов’язане вистояти перед стра-

тегіями мінімального залучення трудового потенціалу, розуміючи зростальну роль 

працівників у забезпеченні конкурентоспроможності фермерського укладу, що про-

являється через його мультиаспектну перевагу. Завдяки такому підходу стає можли-

вим прискорення темпів відтворення виробничого потенціалу фермерських госпо-

дарств.   

Функцією власного капіталу є забезпечення безперебійного процесу відтво-

рення, а його частка в загальному капіталі показує ступінь незалежності фермерсь-

кого господарства від зовнішніх джерел фінансування. Сьогодні збільшення власно-

го основного та оборотного капіталів фермерів відбувається переважно за рахунок 

самофінансування. Цілорічне ритмічне нарощування обсягу власного оборотного 

капіталу в малих фермерських господарствах багатогалузевої спеціалізації може ма-

ти негативний вплив на їх платоспроможність. Тому основним індикатором ефекти-

вності управління капіталом фермерських господарств є його оптимальна структура, 

інакше кажучи, встановлення раціонального співвідношення між власними та залу-

ченими (позичковими) коштами. Найзручнішим для розрахунку показником оптимі-

зації структури капіталу у фермерських господарствах є коефіцієнт фінансового ле-

вериджа, який вказує на обсяг залученого капіталу, що припадає на 1 грн власного. 

Ефект фінансового левериджа за своїм аналітичним змістом визначає можливий 

приріст рівня рентабельності власного капіталу, одержаного за рахунок використан-

ня позиченого капіталу, і його визначають за формулою:   

 

ВК

ПК
СРПЕФЛ ВКПр  )()1( ,                        (2) 
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де ЕФЛ – ефект фінансового левериджа; ПК/ВК – коефіцієнт фінансового леве-

риджа; ПК – позичкові кошти; ВК – власний капітал; ППр – ставка оподаткування
1
; 

РК – рентабельність сукупного капіталу; 
ВС  – середньорозрахункова ставка відсотка. 

У сучасному аграрному бізнесі, коли фермерські господарства функціонують 

в умовах динамічних змін у бізнес-середовищі, для підвищення їх конкурентоспро-

можності слід постійно аналізувати стан господарювання для швидкого виявлення 

загроз. У такому разі перманентне глибоке дослідження капіталу не має сенсу. Ефе-

ктивніше використовувати експрес-діагностику, оскільки її методи потребують не-

багато часу, зусиль та ресурсів (рис. 5).  
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Коефіцієнт фінансового левериджа 

<1 ≈1 >1 
 

 

Ефект 

фінансового 

левериджа, % 

<0         ФГ«Межиріччя» 

СФГ «Дублянська» 

СФГ Домбровського 

М.О. «Лаванда» 

       ФГ «Повернення»          ФГ «Агротем» 

≈0       ФГ «Клен» 

 

  

>0           

 - вкрай негативний стан 
 - середня ефективність  
 - позитивна ситуація  

Рис. 5. Матриці експрес-діагностики структури капіталу фермерських господарств 

за критерієм фінансового левериджа  

Джерело: розроблено автором. 

                                                      
1
 Оскільки фермерські господарства є платниками єдиного податку, а не податку на прибуток, то 

розмір податкового коректора )1( ПрП  дорівнюватиме одиниці. 
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Залежно від отриманих значень двох індикаторів (коефіцієнта та ефекту фі-

нансового левериджа) матрицю експрес-діагностики доцільно поділити на дев’ять 

клітинок, об’єднаних у три зони: вкрай негативного стану, середньої ефективності 

та позитивної ситуації. Результати розрахунків вказують на те, що низька рентабе-

льність власного капіталу та високі відсоткові ставки за користування кредитами  

2016 року зумовили від’ємне значення ефекту фінансового левериджа для всіх дос-

ліджуваних фермерських господарств. Значення коефіцієнта фінансового левериджа 

менше за одиницю означає низький рівень залучення позичкових коштів та орієнта-

цію фермерських господарств на забезпечення відтворення здебільшого за рахунок 

власного капіталу. Водночас дослідженням доведено, що власний капітал у вигляді 

заощаджень є вирішальним чинником при створенні фермерського господарства, 

він, так би мовити, запускає процес відтворення. Згодом саме позичковий (залуче-

ний) капітал повинен сприяти динамічному відтворенню виробничого потенціалу 

фермерських господарств та підвищувати ефективність використання власного капі-

талу.   

Здійснені в дисертації розрахунки показують, що 2016 року серед технічних 

засобів сільськогосподарських підприємств на фермерські господарства припадало: 

27,3 % тракторів, 29,9 % сівалок, 44,2 % картоплесаджалок, 33,5 % зернозбиральних 

комбайнів. При цьому фермерські господарства обробляли 17,6 % площі сільського-

сподарських угідь, що перебували в користуванні усіх аграрних підприємств, та 

10,9 % угідь усіх землевласників та землекористувачів України. Це дає підстави 

вважати, що на сучасному етапі вирішальним чинником формування виробничого 

потенціалу фермерських господарств є не площа землекористування, а технічна за-

безпеченість, або, принаймні, наявність колісного трактора як універсального тех-

нічного засобу. Вищі значення коефіцієнта власності порівняно з господарствами 

корпоративного сектора вказують на те, що фермер, навіть інколи нехтуючи прин-

ципами економічної доцільності, прагне мати власний трактор чи інший вид сільсь-

когосподарської техніки. Адже лише достатній рівень технічної оснащеності малих 

фермерських господарств може забезпечити оптимальне поєднання галузевої струк-

тури сільськогосподарського виробництва, орієнтованої на розвиток тваринництва 

та плодівництва. При цьому стратегія повного і часткового відтворення залежить від 

зношеності технічних засобів.  

Водночас нарощування капітальних інвестицій малими фермерськими госпо-

дарствами у будівництво приміщень для утримання сільськогосподарських тварин, 

формування стада тварин, закладку садів та доведення їх до плодоносного віку, з 

одного боку, спрямоване на зміцнення виробничого потенціалу фермерських госпо-

дарств, а з іншого, зумовлює виникнення підприємницьких ризиків. Відтак у малих 

фермерських господарствах виникають проблеми з погашенням кредитів, їм важче 

забезпечити окупність капіталовкладень, гідну оплату праці найманим працівникам 

та добробут власної сім’ї. Разом з тим сімейні фермерські господарства зорієнтовані 

на безперервність діяльності у довгостроковій перспективі, підкреслюючи тим са-

мим свою соціальну спрямованість. Означені обставини вимагають подальшого пе-

регляду підходів до активізації відтворення їх виробничого потенціалу.  
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У четвертому розділі – «Механізми та інструменти активізації відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств» – розроблено пропозиції що-

до формування інституційного середовища та взаємодії органів влади і фермерських 

господарств; удосконалено методику діагностики доданої вартості у ланцюгах цін-

ностей продукції фермерських господарств; визначено інноваційно-інвестиційний 

шлях відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств.  

Аграрний інституціоналізм безпосередньо пов’язаний із відтворенням вироб-

ничого потенціалу фермерських господарств і проявляється у формуванні нових пра-

вил гри для розвитку аграрного ринкового середовища, учасниками якого є фермер-

ські господарства. Інститут фермерства є соціальною, економічною та демографіч-

ною основою розвитку сільського соціуму України. Потреба у впорядкуванні право-

вого поля діяльності фермерства зумовлена неузгодженістю положень чинних зако-

нодавчих актів, які порізно трактують основоположні постулати, що безпосередньо 

стосуються функціонування фермерських господарств. Недоліком трансформованої 

після відміни дотацій у вигляді відшкодування ПДВ державної підтримки фермерсь-

ких господарств та системи розподілу державних субвенцій є очевидні бюрократизм 

та лобізм, незначне охоплення фермерських господарств.  

Державна аграрна політика має бути доповнена цільовими механізмами органі-

заційно-економічного та інституційного характеру, спрямованими на модернізацію 

та повноцінну інтеграцію сімейних фермерських господарств у національну економі-

чну систему. Поряд із розвитком кооперації та дорадництва преференції малим та се-

реднім фермерським господарствам повинні бути спрямовані на: максимальне усу-

нення людського фактора з розподілу державної допомоги; подальше налагодження 

обігу землі; організацію вебінарів, он-лайн платформ, он-лайн чатів зі спеціалістами 

Фонду підтримки фермерських господарств; проведення он-лайн консультацій з га-

лузевими експертами; можливість розміщення інвестиційних проектів, інформації 

про потенційних іноземних партнерів та інвесторів на спеціалізованих дошках ого-

лошень для фермерів та інших малих агровиробників; формування бази корисних по-

силань тощо. Оновлення та вдосконалення правового середовища функціонування 

фермерських господарств поряд зі збалансуванням організаційної структури аграр-

ного сектору повинні забезпечити формалізацію зайнятості та соціальний захист 

членів цих господарств, а також посилити мотивацію молоді до вибору сільськогос-

подарської діяльності як життєвої перспективи. 

Сировинний експортоорієнтований шлях вітчизняного сільського господарства 

перешкоджає перспективному розвитку сімейного фермерства та пригнічує його конку-

рентну позицію. Способом дуального впливу на результативність фермерства в сенсі по-

кращання ефективності відтворення виробничого потенціалу та підвищення конку-

рентоспроможності має бути процес, спрямований на валоризацію високоякісних 

харчових продуктів. Відтак важливим інструментом діагностики конкурентних пе-

реваг визначено концепцію «ланцюга цінностей». Ланцюг цінностей фермерського 

господарства – це процес створення цінності (вартості) товару, набір видів еконо-

мічної діяльності, що часто виходить за межі внутрішнього виробництва і охоплює 

сукупність матеріальних та нематеріальних витрат, які формують основну і додану 

вартість.  
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Відтворювальний підхід, на якому базується провідна ідея концепції, передба-

чає конструювання системи індикаторів та встановлення деформацій у процесі фор-

мування та використання доданої вартості як джерела відтворення виробничого по-

тенціалу фермерських господарств. Зважаючи на те, що показник доданої вартості 

не містить уречевленої праці, його використання для діагностики виробничого по-

тенціалу дає змогу оцінити обсяг власних витрат фермерського господарства. Окрім 

того, розмір доданої вартості продукції формують показники, рівнозначні складовим 

ресурсної компоненти виробничого потенціалу фермерських господарств: оплата 

праці, амортизація, орендна плата за земельні паї та прибуток.    

Рис. 6 показує, що рівень відтворювальної рентабельності доданої вартості як 

відношення суми доданої вартості до суми виробничих витрат є найвищим у фер-

мерських господарствах із площею ріллі понад 500 га. Подальші розрахунки вказу-

ють на те, що великотоварні фермерські господарства краще наділені відтворюваль-

ними можливостями через превалювання комерційного вектора (прибутку) у конфі-

гурації доданої вартості. Рівень трудомісткості (відношення суми оплати праці до 

розміру доданої вартості) чітко вказує на превалювання соціального вектора доданої 

вартості у невеликих фермерських господарствах, що використовують до 50 га ріллі.  

 

Рис. 6. Рівень відтворювальної рентабельності доданої вартості продукції  

фермерських господарств України, згрупованих за площею ріллі, 2016 р., % 

Джерело: розраховано автором.  

 

Усвідомлення специфіки конструкції зв’язків між окремими ланками ланцюга 

цінностей продукції є дієвим засобом для визначення резервів та джерел відтворен-

ня виробничого потенціалу. Тому одним із шляхів активізації його відтворення є ін-

теграція фермерських господарств та переробних підприємств, якщо переробку не-

можливо організувати в межах фермерського господарства. Зауважимо, що підпри-

ємство, яке переробляє сільськогосподарську продукцію, переважно диктує закупі-

вельні ціни, обсяги та терміни поставки продукції, стандарти тощо. У підсумку біль-

ша частка сукупного прибутку, який виникає на всіх ланках ланцюга цінностей, за-

лишається саме у нього.  
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Діагностику доданої вартості у ланцюгах цінностей виробництва молочної про-

дукції розглянемо з позиції трансформації матеріальних витрат і проміжних про-

дуктів у продукцію кінцевого споживання. Із рис. 7 бачимо, що у певній технологі-

чній точці (якщо вести мову про переробку молока) відбувається розподіл на кілька 

видів продукції. Далі кожен вид молочної продукції просувається на ринок, ство-

рюючи власний ланцюг цінностей. Означений напрямок у рамках нашого дослі-

дження дасть змогу виявити види молочної продукції, за допомогою доданої вартос-

ті яких можна контролювати і координувати відтворення виробничого потенціалу. 

Здорожчання енергоносіїв, матеріалів та послуг для тваринництва є однією з причин 

меншої частки прибутку на етапі виробництва молока у фермерському господарстві. 

У продукції переробки молока комерційний вектор доданої вартості зростає через 

надання готовій продукції, особливо твердим сирам, унікальних конкурентоспро-

можних якостей. Вертикальна інтеграція, власна роздрібна торгівля забезпечують 

один із основних чинників формування доданої вартості – свіжість продукції.   

 

а) молоко – сир кисломолочний – сир твердий 
 

б) молоко – вершки – масло – йогурт 
*для молока специфічними витратами є орендна плата за земельні паї, для молочної продукції – 

плата за ветеринарний експертний висновок. 

 

Рис. 7. Формування доданої вартості у ланцюгах цінностей виробництва 

молочної продукції у фермерському господарстві «Агротем» та 

приватній сироварні «Джерсей», у середньому за 2017 р., % 

Джерело: розраховано автором. 

 

Отже, процес формування доданої вартості продукції фермерських госпо-

дарств із адекватним співвідношенням соціальної та комерційної складових потре-

бує керованого та регульованого процесу валоризації, заснованого на відповідних 

інноваційних технологіях із залученням виробничої інфраструктури, зокрема торго-

вельних площ, складських приміщень, пакувальних ліній, холодильних установок 

тощо. Інновації, наприклад енергоощадні технології, сприяють тому, що додана вар-

тість зростатиме не за рахунок збільшення кількості етапів переробки сільськогос-

подарської продукції, а навпаки, за рахунок їх мінімізації.   
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Відтворення на засадах інновацій забезпечує такий результат, якого 

неможливо досягти за умови звичайного перебігу операційної діяльності. У секторі 

фермерських господарств у якості інновацій вбачають нові риси та пріоритети, які 

орієнтують виробництво на вузькі ринки та специфічні потреби окремих індивідів, 

що зміцнює конкурентоспроможність фермерства. Але без інвестицій інновації не 

могли би бути зреалізованими. Рослинницька спеціалізація забезпечує порівняно 

швидші оборотність капіталу та окупність інвестицій у відтворювальному циклі. 

Проте діяльність на орендованих землях не мотивує фермерів до інновацій та інвес-

тицій для розширеного відтворення виробничого потенціалу, не забезпечує просто-

ру для самореалізації молодих кадрів. Відтак іноземний інвестор, уникаючи підпри-

ємницьких ризиків, досить часто в інвестуванні надає перевагу проектам, що успіш-

но реалізовуються в малоземельних фермерських господарствах Карпатського регі-

ону. Прикладом цього у рамках проекту «Підвищення інформованості та оцінка 

потенціалу валоризації високоякісних харчових продуктів у Львівській області», що 

фінансує французький уряд, є об’єднання фермерів Стрийського району Львівської 

області у селянський обслуговувальний кооператив «Стрийський Ясь». Згадаємо і 

канадський проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні», спрямований на 

вирішення труднощів, які стоять перед малими та середніми виробниками 

молока.  

Впровадження високоефективних інвестицій у середовищі фермерства вима-

гає вироблення інституційної підтримки цього процесу. Серед потенційних джерел 

інвестування інноваційних проектів фермерських господарств доцільно передбачити 

бюджети об’єднаних територіальних громад, із яких на основі відповідної правової 

бази та на взаємовигідних засадах фермерські господарства могли б одержувати 

компенсацію частки позики або відсоткової ставки.  

У межах запропонованого в дисертації  інвестиційного механізму відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств на інноваційній основі встанов-

лено, що вкладення у власний капітал фермерських господарств доцільно здійсню-

вати в рамках проектів, пов’язаних із: впровадженням нових технологій, машин і 

устаткування; скороченням витрат у тваринництві та підтримкою стабільного рівня 

виробництва; інтенсифікацією діяльності і збільшенням доходів; виконанням еколо-

гічних вимог.  

У п’ятому розділі – «Напрями відтворення виробничого потенціалу фер-

мерських господарств» – запропоновано ресурсну стратегію досягнення конкурен-

тних переваг фермерськими господарствами; виявлено вплив складових виробничо-

го потенціалу на прибуток фермерських господарств; охарактеризовано соціально-

економічну доктрину фермерства та удосконалено сценарій подальшого розвитку 

фермерських господарств України. 

Глобалізаційні виклики вимагають від фермерського укладу стратегічного ба-

чення соціально-економічних та відтворювальних процесів. Потреба у формуванні 

економічно ефективних стратегій зумовлена недосконалою організацією діяльності 

фермерських господарств, невідповідністю якості продукції світовим стандартам, 

високими витратами виробництва. Обдумана стратегія збільшує шанси на успіх і 

передбачає вибір конкретних дій, у яких закладені можливості фермерського госпо-
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дарства щодо відтворення виробничого потенціалу з метою досягнення стратегічної 

цілі. Стратегії будуються на наявних сильних сторонах фермерського господарства. 

У дисертації через застосування диференційованого підходу запропоновано так зва-

ну ресурсну стратегію, спрямовану на активізацію відтворення виробничого потен-

ціалу до рівня, здатного забезпечувати конкурентну перевагу фермерства (рис. 8). 
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Рис. 8. Матриця ресурсної стратегії в контексті відтворення виробничого потенціалу 

фермерських господарств залежно від їх розміру 

Джерело: розроблено автором. 

 

Для сімейних фермерських господарств ключовим аспектом у досягненні кон-

курентних переваг визначено нішеву стратегію, що орієнтована на виробництво 

крафтової продукції та вузькі ринки. Однак, як показують результати проведеного 

нами соціологічного опитування, через низку причин сьогодні не всі фермерські го-

сподарства свій подальший розвиток бажають пов’язувати з органічним чи нішевим 

виробництвом. Найаргументованішими причинами такого небажання є надто доро-
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га, складна та тривала процедура сертифікації (42,7% респондентів), а також відсут-

ність налагоджених каналів збуту (31,6 % респондентів). 

Автором встановлено, що регіональні особливості, спеціалізація та розміри 

землекористування мають безпосередній вплив на комбінацію показників ресурсної 

складової виробничого потенціалу, що визначає обсяг прибутку фермерських госпо-

дарств – основне джерело відтворення. Тому для подальших досліджень згруповані 

за ознакою землекористування усереднені статистичні дані 2016 року за результата-

ми операційної діяльності 31-ї групи фермерських господарств у розрізі природних 

зон було розділено на дві категорії: до першої увійшли групи фермерських госпо-

дарств переважно рослинницької спеціалізації з найвищим рівнем землекористуван-

ня (котрі використовували від 20,0 до 1499,9 га ріллі; групи господарств із 29 по 31 

виключено через різкі коливання розглядуваних показників); друга категорія – це 

групи господарств переважно тваринницької спеціалізації з найменшим рівнем зем-

лекористування (використовували від 0 до 19,9 га ріллі). Окрім цього, для аналізу 

впливу останніх трьох груп господарств (від 1500 до понад 2000 га ріллі) на матема-

тичні моделі розглядали третю сукупність фермерських господарств (від 20 до по-

над 2000 га ріллі).  

Для дослідження залежності обсягу прибутку від варіації елементів витрат, які 

тотожні чинникам виробництва, було використано метод економіко-математичного 

моделювання. Залежна та незалежні змінні визначені в розрахунку на 1 га сільсько-

господарських угідь. Побудовані у дисертаційній роботі економетричні моделі по-

яснені відповідними рівняннями регресії, де у – прибуток; х1 – оплата праці; х2 – ма-

теріальні витрати (вартість насіння, мінеральних добрив та кормів); х3 – оплата пос-

луг і робіт сторонніх організацій; х4 – орендна плата за земельні паї; х5 – амортизація. 

Зокрема для першої категорії фермерських господарств, виділеної загалом в Україні, 

отримано лінійну модель:   

21 416,10425,2 xxy   
                                              

(3) 

Для другої категорії господарств в Україні залежність між досліджуваними 

ознаками характеризує таке рівняння регресії: 
2

5

42

3

5

53 10/4,210/37,1955,1728,0 xxxxy                (4) 

Для другої категорії фермерських господарств, що функціонують у зоні Степу, 

суттєвими виявились усі чинники: 

54321 34,94843,183,2515293,1812,66,2172 xxxxxy 
       

(5) 

Перевірка економетричних моделей на адекватність за коефіцієнтом детермі-

нації R
2
, F-критерієм Фішера та t-критерієм Стьюдента дає змогу стверджувати, що 

моделі з імовірністю від 70,3 до 99,0 % є достовірними. Вплив елементів витрат на 

прибуток фермерських господарств наведено у табл. 2.  

Результати економіко-математичного моделювання підтверджують тезу про 

вплив інтенсифікації на результативність виробництва. Отож, загалом пріоритет-

ність інвестування у фермерських господарствах повинна бути спрямована на пок-

ращання матеріально-технічної бази. Диференційований розгляд результатів еконо-

міко-математичного моделювання дає підстави для таких узагальнень: 
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Таблиця 2 

Матриця впливу елементів витрат на прибуток фермерських господарств  

у розрізі природних зон України 
Кате-

горії 

(групи) 

ФГ 

Аналізований 

показник* 

Номери змінних, що входять у лінійні моделі, і їхній знак (-,+) 

Україна Степ Лісостеп Полісся 

const const=0 const const=0 const const=0 const const=0 

І 
(8-28) 

const -0  +0      

1 - ОПр  -1       

2 – МВ +2 +2  +2  +2   

3 – ОПос         

4 – Ор   +4 +4     

5 – А      +5  +5 

ІІ 
(1-7) 

const +0  -0      

1 - ОПр   -1      

2 – МВ  +2 +2   +2  +2 

3 – ОПос   -3      

4 – Ор +4  -4 +4     

 5 – А  +5 +5   +5  -5 

ІІІ 
(8-31) 

const +0        

1 - ОПр  +1    +1   

2 – МВ        +2 

3 – ОПос    +3     

4 – Ор -4  +4      

 5 – А +5 +5      +5 

*ОПр – оплата праці;   МВ – матеріальні витрати;   ОПос  – оплата послуг;   Ор – орендна 

плата за земельні паї;  А – амортизація. 

Джерело: розроблено автором.  

  

 у сімейних фермах Степу (розмір землекористування 0–19,9 га ріллі) збіль-

шення витрат на оплату праці, оплату послуг та орендної плати за земельні паї приз-

водить до зменшення прибутку. Аналогічну ситуацію стосовно взаємозв’язку розмі-

ру орендної плати та прибутку спостерігаємо загалом у ІІІ категорії фермерських го-

сподарств України (розмір землекористування 20–понад 2000 га ріллі);  

 у дрібних фермерських господарствах Полісся негативний вплив на обсяг 

прибутку мають амортизаційні відрахування, при тому, що в усіх інших категоріях 

фермерських господарств усіх природних зон та України загалом збільшення амор-

тизації призводить до збільшення фінансового результату;  

 для сімейного фермерства Степової зони та України загалом (розмір земле-

користування до 19,9 га ріллі) інвестиції першочергово мають бути націлені на від-

творення матеріально-технічної складової виробничого потенціалу. На збільшення 

прибутку дрібного фермерства Полісся у складі матеріальних витрат вагомий вплив 

має збільшення вартості кормів для тварин; 
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 у фермерських господарствах України, Степу та Лісостепу (із землекорис-

туванням 20,0–1499,9 га ріллі) на зростання прибутку позитивно впливає збільшен-

ня оборотного капіталу. Зважаючи на рослинницьку спеціалізацію господарств Сте-

пової зони, визначальний вплив на генерування прибутку ферм розміром до 

1,5 тис. га ріллі має розширення площі землекористування.   

Як суб’єкт економічної діяльності фермерство продукує не лише товари, а й 

незамінні суспільні блага нетоварного характеру, найважливіші з яких – продоволь-

ча безпека, економічні умови існування сільського населення, відтворення селян-

ства, підтримання екологічної рівноваги та агроландшафтів, збереження біорозмаїт-

тя. Прогресивні світові тенденції поєднують два стратегічні напрями, котрі є 

обов’язковою умовою соціоекономічної модернізації аграрного сектору – підвищен-

ня конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, яке базується на 

сімейній формі господарювання, та розвиток сільських громад. Така модель, за умо-

ви  відповідного регулювання діяльності агрохолдингів та обмеження їх ринкової 

влади, дає змогу повною мірою залучати сільське населення до подолання диспро-

порцій в аграрній сфері, що буде мати позитивний вплив на збалансування галузевої 

та організаційної структур.  

Аграрне зростання сьогодні уже розглядають не як кінцеву мету, а як засіб за-

безпечення соціально-економічного розвитку суспільства, передусім його сільської 

складової. Стратегічне завдання держави полягає в пошуку оптимального співвід-

ношення соціальної стабільності фермерських господарств із їх економічним зрос-

танням на зразок «американської моделі», яка побудована на системі заохочення  

підприємницької ініціативи, а отже, на збагаченні найактивнішої частки населення. 

Стрижнем перетворень у соціально-економічній сфері на селі має стати стимулю-

вання мотивації до започаткування агробізнесу й економічної результативності фе-

рмерських господарств, які би повною мірою розуміли свою відповідальність не 

тільки за добробут власний, але й інших членів суспільства, розвиваючи інститути 

соціального партнерства, благочинності, спонсорства тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано вирішення комплексної наукової про-

блеми щодо розробки теоретико-методологічних та практичних положень відтво-

рення виробничого потенціалу фермерських господарств, спрямованих на розвиток 

фермерства, гарантуючи безперервність діяльності суб’єктів господарювання, досяг-

нення ними конкурентних переваг, розквіт сільських громад та покращання якості 

життя сільського населення. Одержані науково-теоретичні, методологічні та прик-

ладні результати дають підстави для таких висновків:    

1. Економічна сутність терміна «потенціал» проявляється в сукупності ресур-

сів і можливостей. Поняття «економічний потенціал» практично застосовують, як 

правило, на макрорівні. На мікрорівні для оцінки сфери матеріального виробництва 

використовують термін «виробничий потенціал». В основу теорії виробничого по-

тенціалу фермерського господарства покладено ресурсну концепцію, яка ототожню-

ється з обставинами, сприятливими умовами, що спрямовані на перетворення наяв-

них та резервних ресурсів для досягнення підприємством стратегічних цілей.  
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2. Виробничий потенціал фермерського господарства – це сукупність ресурсів 

і потенційних можливостей, що спроможна забезпечувати реалізацію цілей і страте-

гій господарства, а також тотожний із масштабами виробничого потенціалу ефект 

від операційної діяльності, досягнутий за допомогою відповідних інструментів та 

підприємницьких здібностей (компетенцій) фермера. Специфіка сільськогосподар-

ського виробництва, підприємницькі ризики та відносно невеликі обсяги операцій-

ної діяльності обмежують відтворювальну здатність фермерських господарств. Це є 

наслідком значно простішої структури ресурсної складової виробничого потенціалу, 

декомпозицію якої переорієнтовано відповідно до основних чинників виробництва у 

сільському господарстві: землі, праці, капіталу. Такий підхід формує доступний пе-

релік об’єктів управління для фермера. Розширене відтворення всіх елементів ви-

робничого потенціалу, забезпечуючи активну операційну та інші види діяльності, є 

передумовою довгострокової перспективи фермерських господарств, їх конкурент-

ної переваги і зростання конкурентоспроможності фермерського укладу загалом. 

3. Сучасний етап розвитку фермерських господарств характерний мінливістю і 

динамічністю соціально-економічних процесів, загостренням конкурентної бороть-

би як на ринку сільськогосподарської продукції, так і на ринку ресурсів, зростанням 

вимог споживачів до якості сільськогосподарської продукції та впливом глобальної 

фінансово-економічної кризи. Відтак основою запропонованого механізму активіза-

ції відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств є міцна інститу-

ційна платформа, способом ефективного, раціонального та економного використан-

ня складових ресурсної компоненти виробничого потенціалу – інновації, засобом 

реалізації розширеного відтворення – інвестиції, інструментами відтворення – кон-

цепція «ланцюга цінностей» та ресурсна стратегія.  

4. Сформована комплексна ідентифікаційно-класифікаційна база господарств 

фермерського сектору дала змогу об’єктивніше оцінити виробничий потенціал та 

дослідити діяльність фермерських господарств залежно від їх розміру й організацій-

но-правового статусу. З’ясовано, що 2016 року спостерігали такі характеристики 

фермерського укладу: понад 33 тис. фермерських господарств України обробляли 

близько 10,9 % землі сільськогосподарського призначення і виробляли до 9 % сіль-

ськогосподарської продукції; середній розмір землекористування фермерських гос-

подарств Карпатського регіону становив 35,2 га, що у 3,7 раза менше від середнього 

показника у країні, а частка фермерів Карпатського регіону в загальному обсязі ви-

робництва фермерськими господарствами продукції тваринництва становила 24,9 % 

і протягом 2010–2016 років мала тенденцію до зростання; рівень рентабельності ос-

новної операційної діяльності фермерського сегмента Карпатського регіону на 17,9 

відсоткових пункта менший порівняно із середнім її рівнем у фермерських госпо-

дарствах України (25,7 %), котрий, як правило, формується за рахунок високої част-

ки реалізації зерна та соняшника.  

5. Зменшення протягом 2010–2016 років кількості фермерських господарств в 

Україні на 7842 одиниці та рівня рентабельності їх операційної діяльності на 18,4 

відсоткових пункта за одночасного збільшення розмірів землекористування фермер-

ського укладу на 147,1 тис. га та обсягів виробництва сільськогосподарської про-

дукції на 84,7 % є проявом дії об’єктивних економічних законів – інтенсифікації та 
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концентрації виробництва у сільському господарстві. На тлі експортної орієнтації та 

випереджальних темпів розвитку корпоративного сектору фермерські господарства 

є місцем праці для 25 % зайнятих у галузі і мають незначний вплив на зростання аг-

рарної економіки. Упродовж 2005–2016 років частка фермерів у виробництві молока 

не перевищувала 1,8, м’яса – 2,7, картоплі – 1,1 %, що забезпечувало формування 

пропозиції за цими видами продукції винятково на внутрішньому чи регіональному 

аграрному ринку. 

6. У малих фермерських господарствах операційна діяльність як безапеляцій-

на умова генерування прибутку недостатньо забезпечує відтворення виробничого 

потенціалу. Зростальна динаміка ключових результативних показників операційної 

діяльності фермерських господарств (збільшення протягом 2010–2016 років доходу 

від реалізації в 3,4 раза, прибутку – в 1,9 раза, показника собівартості реалізованої 

продукції в 4,1 раза) сформувалася винятково під впливом інфляційних процесів. 

Тому додаткові можливості відтворення виробничого потенціалу фермерських гос-

подарств зосереджені в іншій операційній діяльності, до якої відносимо операційну 

оренду активів, реалізацію та безоплатне одержання оборотних активів.    

7. Діагностика є інструментом, який забезпечує глибше дослідження причин-

но-наслідкових зв’язків відтворення виробничого потенціалу. В основу розроблено-

го алгоритму формування і використання матричної моделі комплексної діагностики 

відтворення виробничого потенціалу покладено добір репрезентативних економіч-

них індикаторів із врахуванням інформаційних джерел одержання даних за спроще-

ної та повної форми обліку і звітності фермерських господарств. Для виявлення фер-

мером як суб’єктом діагностики наявних і потенційних проблем у стані виробничого 

потенціалу запропонована матриця діагностики, яка побудована в розрізі елементів 

виробничого потенціалу та з урахуванням етапів його відтворення, а також допов-

нена специфічними індикаторами ефективності використання і відтворення вироб-

ничого потенціалу.   

8. Тенденція до укрупнення фермерських господарств, актуалізація проблеми 

створення нових ферм через обмеженість земельних угідь, досі не врегульований 

обіг земель сільськогосподарського призначення, витіснення фермерів з ринку землі 

зумовлюють зміну парадигми землекористування та землеволодіння, цільовою    

функцією якої є інтереси фермерів і дрібних землевласників. Прийнятна для ферме-

рів модель ринку землі має бути побудова на засадах безкомпромісного адекватного 

співвідношення сімейно-фермерського і корпоративно-латифундистського типів го-

сподарювання з налагодженим порядком виявлення незадіяних земель та формуван-

ня пропозиції землі для охочих створити фермерське господарство через земельні 

конкурси, що спонукає розвиток селозберігальної моделі аграрного устрою.     

9.  Негативні тенденції показників кількості фермерських господарств та кіль-

кості їх найманих працівників не можуть бути вирішальним чинником зменшення 

безробіття в сільській місцевості, а заробітна плата на рівні мінімально встановлено-

го розміру – джерелом відтворення трудового потенціалу. Через витіснення профе-

сійно-технічної освіти на другий план фермерство вразливо відчуває брак професій-

них механізаторів, операторів устаткування тощо. Відтворення трудового потенціа-

лу фермерства можливе за рахунок подолання дисбалансу галузевої структури сіль-
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ського господарства піднесенням трудомістких галузей із цілорічною зайнятістю, 

особливо дрібномасштабного тваринництва у сімейних фермах, а також ширшого 

використання праці членів фермерського господарства поза сільськогосподарським 

виробництвом, покращання інноваційної складової праці та соціального захисту на-

йманих працівників і членів фермерських господарств.  

10.  Розраховані індикатори структури капіталу фермерських господарств вка-

зують на те, що залучений капітал функціонує ефективніше в тих господарствах, у 

яких вища ефективність використання власного капіталу. Аби уникнути негативного 

впливу розміру позичкового капіталу на фінансову стійкість господарства, фермери 

повинні формувати таку структуру капіталу, за якої кожна додатково залучена грив-

ня забезпечувала б зростання прибутку, а відтак і власного капіталу. Для досягнення 

цього розроблено порядок оптимізації структури власного капіталу, який передбачає 

застосування експрес-діагностики за критерієм фінансового левериджа, що забезпе-

чить динамічність відтворення матеріально-технічної бази фермерських господарств 

за рахунок власних та позичкових коштів. Розрахунки вказують на те, що основний 

потенціал до інновацій у технічній забезпеченості зосереджений у діапазоні фермер-

ських господарств з розміром землекористування від 5 до 100 га ріллі.   

11.  Для покращення інституційного середовища як передумови відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств запропоновано напрямки рефор-

мування державної підтримки фермерства та алгоритм взаємодії органів влади і фер-

мерських господарств. Ці заходи сприятимуть подоланню занепаду села та впоряд-

куванню організаційної структури сільського господарства відповідно до європей-

ських стандартів, а також стануть важливим інструментом посилення соціального та 

економічного захисту сімейних фермерських господарств за рахунок життєздатні-

шої системи сільськогосподарської обслуговувальної кооперації та дорадництва, за-

безпечать доступ фермерів до чинних та нових програм бюджетної підтримки аграр-

ного сектору.    

12.  Для визначення резервів та оптимізації джерел відтворення виробничого 

потенціалу фермерських господарств запропоновано використовувати аналітичний 

інструмент «ланцюг цінностей». Він дає змогу інтерпретувати виробничий потенці-

ал як основу ланцюга цінностей, яка створює додану вартість. Застосовуючи цей ін-

струмент, встановлено, що для структурних показників доданої вартості фермерсь-

ких господарств властиві перекоси, які через недосконалу галузеву структуру у ве-

ликих фермерських господарствах проявляються в нівелюванні соціально важливого 

елемента, оплати праці, та превалюванні комерційної складової – прибутку. Відпо-

відно ефективність доданої вартості за відтворювальною здатністю вища у великих 

фермерських господарствах, а за соціальною спрямованістю – у сімейних фермах. 

Тобто великі фермерські господарства мають кращі відтворювальні можливості.  

13.  Засобом збільшення доданої вартості та способом відтворення виробничо-

го потенціалу фермерських господарств є процес валоризації їх продукції. За допо-

могою вертикальної інтеграції та інноваційних технологій передбачено мінімізацію 

кількості стадій обробки виробленої фермерами продукції та зменшення періоду до-

ведення її до споживача. При цьому досягають не лише грамотного поєднання соці-

ального і комерційного векторів у конфігурації доданої вартості, а й пропозиції 
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споживачеві продукції та товарів нового екологобезпечного і збалансованого за по-

живністю типу.   

14.  Відтворення виробничого потенціалу реалізується на основі стратегій – 

комплексу заходів із досягнення основних стратегічних цілей з урахуванням пара-

метрів виробничого потенціалу фермерських господарств та ринкової ситуації. За-

безпечувальною умовою відтворення, пов’язаною з ефективністю використання всіх 

елементів виробничого потенціалу фермерських господарств, є ресурсна стратегія. 

Вона орієнтована на реалізацію комерційної і соціальної функцій фермерства через 

диверсифікацію виробництва, налагодження системи збуту, розвиток компетенцій 

та комунікацій (мобільний додаток AgroportEX.bio), кооперацію та нішеве виробни-

цтво.  

15. З-поміж джерел інвестування інноваційних проектів фермерських госпо-

дарств виокремлено бюджети об’єднаних територіальних громад. Використання 

цього джерела передбачає формування відповідної правової бази, яка забезпечува-

тиме одержання фермерами компенсації частки позики або відсоткової ставки із мі-

сцевого бюджету. За умови вдосконалення системи оподаткування і виділення сі-

мейних фермерських господарств в окрему групу платників єдиного податку дохід, 

отриманий у результаті впровадження інноваційних технологій, забезпечить додат-

кові надходження до місцевого бюджету.    

16.  Основою соціально-економічної доктрини фермерства має бути теза про 

розвиток сімейних ферм, заснованих на трудових доходах і заощадженнях окремих 

родин, або трансформованих із особистих селянських господарств. Держава у свою 

чергу зобов’язана створити сприятливі умови: ефективну систему оподаткування та 

пільгового кредитування, забезпечити міцний правовий статус фермера та прозорий 

механізм розподілу фінансової підтримки малим фермерським господарствам, сти-

мулювати розвиток тваринництва і кооперації, сприяти заміні бюджетної підтримки 

на проектну тощо.     
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Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних і прикладних під-

ходів до формування інструментів та вдосконалення механізму відтворення вироб-

ничого потенціалу як передумови конкурентної переваги фермерських господарств.  

У межах розгляду генезису сформульовано авторське тлумачення категорії 

«виробничий потенціал фермерського господарства». Обґрунтовано особливості ді-

яльності фермерських господарств та виявлено їх місце в сучасній дуальній структурі 

аграрного виробництва. Здійснено діагностику ефективності використання та відт-

ворення виробничого потенціалу фермерських господарств. Особливим інструмен-

тарієм активізації відтворення встановлено ланцюг цінностей, конфігурація ланок 

якого є дієвим знаряддям для визначення резервів та джерел відтворення виробни-

чого потенціалу. Спроектований процес управління валоризацією продукції фермер-

ських господарств, яка є засобом збільшення доданої вартості та способом відтво-

рення виробничого потенціалу, передбачає мінімізацію кількості стадій обробки 

продукції та зменшення періоду доведення її до споживача. Розроблена ресурсна 

стратегія, пов’язана з ефективністю використання всіх елементів виробничого поте-

нціалу та спрямована на досягнення конкурентної переваги фермерських госпо-

дарств. Удосконалено сценарій подальшого розвитку фермерських господарств 

України. 

Ключові слова: фермерські господарства, виробничий потенціал, відтворен-

ня, чинники виробництва, земля, праця, капітал, ресурси, конкурентна перевага, до-

дана вартість, стратегія.   
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Гнатышин Л. Б. Воспроизводство производственного потенциала фер-

мерских хозяйств. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эконо-

мической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет Мини-

стерства образования и науки Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических и приклад-

ных подходов формирования инструментов и совершенствования механизма вос-

производства производственного потенциала как предпосылки конкурентного пре-

имущества фермерских хозяйств.   

В пределах рассмотрения генезиса сформулировано авторское толкование ка-

тегории «производственный потенциал фермерского хозяйства». Обоснованы осо-

бенности деятельности фермерских хозяйств и установлено их место в современной 

дуальной структуре аграрного производства. Осуществлена диагностика эффектив-

ности использования и воспроизводства производственного потенциала фермерских 

хозяйств. Особенным инструментарием активизации воспроизводства установлена 

цепь ценностей, конфигурация звеньев которой является действенными орудием для 

определения резервов и источников воспроизводства производственного потенциа-

ла. Спроектированный процесс управления валоризацией продукции фермерских 

хозяйств, которая является средством увеличения добавленной стоимости и спосо-

бом воспроизводства производственного потенциала, предусматривает минимиза-

цию количества стадий обработки продукции и уменьшения периода доставки ее к 
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потребителю. Разработана ресурсная стратегия, связанная с эффективностью ис-

пользования всех элементов производственного потенциала и направленная на до-

стижение конкурентного преимущества фермерских хозяйств. Усовершенствован 

сценарий последующего развития фермерских хозяйств Украины. 
Ключевые слова: фермерские хозяйства, производственный потенциал, вос-

производство, факторы производства, земля, труд, капитал, ресурсы, конкурентное 

преимущество, добавленная стоимость, стратегия.  

 

ANNOTATION 

Hnatyshyn L. B. Reproduction of production potential of farms. – Manuscript.     

The thesis for the scientific degree of Doctor of Economics by the speciality 08.00.04 

– Economics and  management of enterprises (by kinds of economic activity). – Lviv Na-

tional Agrarian University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Dubliany, 

2018. 

The thesis is devoted to development of theoretical-methodological and applied ap-

proaches to formation of the tools and improvement of the mechanism of reproduction of 

production potential as a precondition for a competitive advantage of farms.  

Basing on the analysis of specialized literature, the work studies theoretical funda-

mentals and systemizes scientific approaches to interpretation of the notion of «potential 

of enterprises». Considering the genesis, the research presents the author’s personal inter-

pretation of the category of «production potential of farm». It is based on the notion of 

«capability», as well as a combination of functional resources, tools and competences. It is 

confirmed that peculiarities of production, agrarian risks and smaller scales of activity re-

strict reproduction capability of farms. The defined reasons cause a considerably simpler 

resource structure of production potential. Decomposition of the structure is reoriented ac-

cording to the list of the main factors of production in agriculture: land, labor, capital.  

The paper studies tendencies of operational activity of farms, and its negative results, 

which often force contradictions in organizational structure of agrarian production, mis-

balance of production potential and considerable differentiation of types and kinds of 

farms. Rating of farms by efficiency of employment of production potential is the reason 

to state that the potential is the most efficiently used at the farms of medium land use 

(from 500 to 1000 ha of agricultural lands). The farms demonstrate particular features of 

diversification and proportional maximization of all kinds of income.   

The thesis proposes an algorithm of formation and application of a metric model of 

complex diagnostics of reproduction of production potential, which is based on a set of rep-

resentative economic indicators with consideration of informational sources of data obtain-

ing under a simplified and full form of recording and reporting in farming. The research 

characterizes legitimation of agricultural land turnover in favor of development of family-

farming model of agriculture, protection of rural communities, multi-functional develop-

ment of rural territories, food self-sufficiency of the state and environmental protection.   

The calculated indicators of land supply, presented in the work, prove the tendency to 

consolidation of farms; actualization of the problems of establishment of new farms by re-

striction of lands and still not organized turnover of agricultural lands; forcing out of the 

system of land-holding and land use. It is defined that family farming fragmentally 
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demonstrates better indicators of efficiency of land use and ecological load on land (a low-

er level of plowing). The research characterizes legitimation of agricultural land turnover 

in favor of development of family-farming model of agriculture, protection of rural com-

munities, multi-functional development of rural territories, food self-sufficiency of the 

state and environmental protection.   

Peculiarities of reproduction of farms’ labor potential are argued with consideration 

of the social function of farming; demographic crisis in villages; minimization of human 

labor, which is forced by introduction of innovative technologies. It is determined that 

quantitative tendencies of farms and employees cannot be considered as a crucial factor 

for reduction of unemployment on rural area, and a minimum salary cannot be considered 

as a source for reproduction of labor potential.   

A correlation between owners and loans is defined as a key issue of reproduction of 

farms’ capital. Considering the issue, the author develops methods of express-diagnostics 

for identification of production potential by optimization of the structure of farms’ capital. 

The main reasons, causing prevention of reproduction of farms’ production potential, in-

clude appropriated intermediary structures of commodity and money relations, which are 

focused on taking possession of a share of the farms’ profit.   

The research defines that the specific instruments for activation of the reproduction 

include a chain of values, where configuration of its links is an efficient tool to determine 

the reserves and sources for reproduction of production potential. The instrument supplies 

interpreting of production potential as a basis of the value chain, which creates a benefit. It 

is confirmed that efficiency of the benefit by reproductive capability is higher at large 

farms, and by social focus – at family farms.   

The projected stage of valorization of farming products, which are the means to in-

crease benefit and the way to reproduce production potential, expects minimization of the 

number of stages of products processing and speeding up of the products delivery to a 

consumer. However, integration relations and innovative technologies support a relevant 

combination of social and innovative vectors in configuration of benefit. The developed 

resource strategy deals with the efficiency of use of all elements of production potential 

and is focused on achievement of a competitive advantage of the farms. To identify will-

ingness of the farms to reproduction of production potential on the base of resource strate-

gy, there has been made a questionnaire among heads of the farms.    

Key words: farms, production potential, reproduction, production factors, land, la-

bor, capital, resources, competitive advantage, benefit, strategy. 
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