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У дисертації розкрито теоретичні і методичні основи дослідження 

розвитку фермерських господарств. Сформовано категоріальний апарат для 

визначення поняття “фермерські господарстваˮ. Запропоновано розглядати 

розвиток фермерських господарств як складний історичний процес, зумовлений 

ринковим механізмом господарювання, соціальними та іншими потребами 

суспільства, що дозволив виділити етапи становлення фермерських господарств 

у регіоні. 

Доведено, що ведення дрібного господарства здебільшого не забезпечує 

високу ефективність, а тому потребує консолідації, об’єднання зусиль з метою 

високопродуктивної діяльності. Це дозволило розглядати фермерське 

господарство як організаційну форму господарювання, що за комплексом ознак 

подібна до сільськогосподарських підприємств, однак в основному вирізняється 

порівняно з ними меншими обсягами господарської діяльності. Розвиток 

фермерських господарств охарактеризовано як складний історичний процес у 

ринковому середовищі, який охоплює специфіку, особливості функціонування 

та пошук шляхів для підвищення ефективності. Досліджено, що у фермерських 

господарствах Івано-Франківщини поступово відбуваються позитивні зміни 

щодо ефективного розвитку, зокрема збільшується кількість продукції 

сільського господарства, яку вони виробляють, та одержання прибутків у 

результаті господарської діяльності. 



Виявлено, що у процесі господарської діяльності фермерські 

господарства орієнтуються на такі принципи, як: вільний вибір виду діяльності; 

добровільне залучення ресурсів юридичних та фізичних осіб без порушення 

законодавства; самостійність щодо здійснення господарської діяльності; 

можливість найму працівників; вільне розпорядження чистим доходом; 

можливість здійснення зовнішньоекономічної діяльності; повна 

відповідальність за результати діяльності. 

Виокремлено головні риси фермерського господарства, а саме: вільна 

підприємницька діяльність, що базується на економічній взаємовигоді; 

приватна форма власності на засоби виробництва; виробнича відособленість та 

функціонування зі статусом юридичної особи; нечітко виражений поділ праці. 

Встановлено способи утворення фермерських господарств та зазначено, 

що визначальним ресурсом є земля як основний засіб виробництва. Доведено, 

що концептуальною основою дослідження розвитку фермерських господарств у 

сільські місцевості є системний підхід, за допомогою якого можливо 

досліджувати усі елементи системи. З’ясовано, що системний підхід передбачає 

розгляд фермерських господарств як одну загальну систему з врахуванням усіх 

взаємозв’язків і взаємозалежностей, які виникають між ними, та впливу 

різноманітних факторів. 

Розкрито основні методологічні засади розвитку фермерських 

господарств, зокрема такі як: визначення умов системного розвитку 

фермерських господарств; диверсифікація діяльності фермерських господарств; 

запровадження ефективних технологічних процесів; використання сучасної 

сільськогосподарської техніки; забезпечення конкурентоспроможності фермер-

ських господарств; виготовлення високоякісної продукції; формування соціаль-

ної інфраструктури; ефективне використання людського капіталу; залучення 

інвестицій у виробництво; державне регулювання розвитку фермерства. 

За результатами обстеження узагальнено інформацію про оцінку 

трансформування та ефективність функціонування фермерських господарств, а 

також вивчено стан, кількісні та якісні характеристики розвитку фермерських 



господарств Івано-Франківської області. Зазначено, що у процесі дослідження 

використовувалися офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

які дали змогу ґрунтовно, всебічно та глибоко проаналізувати господарські 

процеси, що відбуваються у фермерських господарствах.  

На основі дослідження тенденцій розвитку фермерських господарств 

встановлено, що основним елементом ефективного господарювання фермерів є 

рівень забезпечення землею, оскільки збільшення оброблюваної землі 

зумовлює дотримання агротехнічних вимог, науково обґрунтованих сівозмін, 

застосування інтенсивних технологій. Частка фермерських господарства у 

площі сільськогосподарських угідь серед усіх категорій господарств, яка 

перебувала у їхньому користуванні, була незначною і склала у 2018 р. – 5,2 %, 

однак мала тенденцію до зростання порівняно з 2010 р. Виробництво продукції 

сільського господарства у 2018 р. склало 4,4 %. Тобто наявні у фермерських 

господарствах площі землі не забезпечують аналогічної частки продукції 

сільського господарства. 

Доведено, що серед переліку виробників сільськогосподарської продукції 

особливе місце посідають фермерські господарства, які мають досить 

неоднозначні оцінки їхньої діяльності та впливу на галузь у цілому. Така оцінка 

розвитку фермерських господарств зумовлена соціальними чинниками, 

зокрема, з одного боку, недостатньо ефективні господарства ставали меншими 

за розмірами, розділялись на менші, виокремлювались в економічно успішні та 

неефективні, а з іншого боку, ті, що ефективно функціонували, почали 

активніше розвиватись та збільшувати свої розміри. Визначено, що результати 

діяльності фермерів залежать не тільки від посівної площі землі, поголів'я 

тварин, урожайності культур продуктивності тварин, наявності кадрового та 

технічного забезпечення тощо, але і від ринкової кон'юнктури, цінової політики 

та перспектив подальшої переробки продукції. 

Визначено вплив вихідних умов та чинники впливу на розвиток 

фермерських господарств із врахуванням історичних особливостей 

трансформаційних процесів і стадій розвитку сільського господарства області, 



які складаються з таких компонентів, як: особливості природно-географічних 

умов, вплив рельєфу та клімату, демографічні, рівень матеріально-технічного 

забезпечення, структура інвестицій та наявність і рівень розвитку 

інфраструктури. 

У дисертації здійснено розподіл особистих селянських господарств за 

виробничим потенціалом на такі групи: перша – господарства зі слабким 

потенціалом; друга – господарства зі середнім потенціалом; третя – 

господарства з потенціалом вище середнього; четверта – господарства з 

високим потенціалом. Встановлено що, масштаби особистих селянських 

господарств області в основному залежать від площі землі, яка є у їхньому 

володінні, та від кількості членів сім'ї.  

На основі результатів наукового дослідження у роботі запропоновано 

варіанти трансформації особистих селянських господарств: перший –

незмінність стану особистого селянського господарства; другий – збереження 

існуючої організаційно-виробничої структури селянських господарств; третій – 

передбачає альтернативу зміни теперішнього стану особистих селянських 

господарств та перехід у фермерські господарства. 

Досліджено концептуальні основи стратегії розвитку фермерських 

господарств у регіоні та встановлено, що розробка комплексу заходів щодо 

визначення ключових напрямків діяльності, забезпечення ресурсним 

потенціалом, формування конкурентних переваг та ефективності стратегічного 

управління позитивно впливатиме на ефективність діяльності фермерських 

господарств. 

У роботі запропоновано алгоритм прогнозування діяльності фермерських 

господарств, головною метою якого є можливість прогнозувати виробництво 

продукції сільського господарства та зменшувати ступінь невизначеності у 

діяльності фермерських господарств, щоб виявляти і мінімізувати ризики, які 

можуть виникати у процесі діяльності.  

У рамках дослідження здійснено аналіз діяльності динаміки 

прогнозованих змін виробництва продукції сільського господарства 



фермерськими господарствами, яка повинна бути орієнтована на адаптивну 

систему управління їхнього функціонування та дозволить урівноважити стан 

розвитку в умовах конкурентного середовища і боротьби з великими аграрними 

компаніями задля забезпечення ефективної діяльності. 

Для подальшого функціонування фермерських господарств 

запропоновано вектори їхнього подальшого розвитку, які передбачають: 

вивчення потреб споживачів сільськогосподарської продукції – для розробки 

стратегічних планів розвитку; кооперацію з сільськогосподарськими 

підприємствами – для надання послуг та формування спільної матеріально-

технічної бази; акумуляцію і наступне корегування виробництва валової 

продукції; дотримання технологій внесення мінеральних добрив; забезпечення 

збереження родючості ґрунтів; сприяння розвитку новітніх технологій, 

інноваційних методів утримання тварин; збереження потенціалу трудових 

ресурсів; раціональне та ефективне використання усіх видів належних ресурсів. 

Процес трансформації особистих селянських господарств у сімейні 

фермерські господарства потребує вдосконалення законодавчої бази та 

формування заохочувальних інструментів для цього. Здійснено поділ 

господарських одиниць, які можуть виникати під час господарювання 

особистих селянських господарств: багатогалузеве споживче господарство; 

товарно-споживче господарство; товарно-багатогалузеве господарство. З цією 

метою запропоновано кілька варіантів трансформації особистих селянських 

господарств: перший – незмінність стану особистого селянського господарства; 

другий – збереження існуючої організаційно-виробничої форми селянських 

господарств; третій – окреслення альтернативи зміни теперішнього стану 

особистих селянських господарств та перехід у фермерські господарства. 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку фермерських господарств є 

модернізація діяльності, яка містить такі базові напрями: активізація співпраці 

органів державної влади, науково-дослідних установ та фермерських 

господарств; розширення напрямів інвестиційної привабливості, фінансово-

кредитної підтримки фермерських господарств; оптимізація інформаційно-



рекомендаційного забезпечення фермерських господарств. Результати 

здійснення напрямків розвитку фермерських господарств висвітлено в таких 

аспектах: економічному, соціальному, інституційному та екологічному. Кожен 

з яких містить індивідуальні пропозиції щодо подальшого ефективного 

функціонування фермерських господарств. 

Визначено, що інноваційним напрямом розвитку фермерських 

господарств є формування смарт-спеціалізації фермерства і кооперації 

фермерів, що дає змогу створювати на базі об’єднаних територіальних громад 

такі виробничо-фінансові й організаційно-технологічні відносин між 

суб’єктами аграрного бізнесу, які шляхом об’єднання зусиль власних 

потенціалів здатні підвищити конкурентоспроможність. Такий підхід дасть 

можливість залучати інвестиційно-інноваційні ресурси для розвитку місцевих 

фермерів, що об’єднанні в кооператив для виробництва екологічно чистих 

харчових продуктів і створення робочих місць.  

Застосування фермерської смарт-спеціалізації дозволить розширити 

політику диверсифікації та кластеризації аграрного підприємництва завдяки 

територіальній спеціалізації на локальному рівні та сприятиме інтенсивному 

розвитку виробництва органічної продукції. 

Встановлено, що синергічний ефект об’єднання потенціалів, ресурсної 

бази, зусиль й ідей дозволить учасникам кооперації утримувати активну 

позицію на продовольчому ринку регіону  

Серед концептуальних напрямів стратегії розвитку фермерських 

господарств особливу увагу приділено диверсифікації видів діяльності, яку 

запропоновано розглядати у виробничому, технологічному та маркетинговому 

аспектах. 
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економічна модель, особисті селянські господарства, трансформація, 

інтеграційні зв’язки.  
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