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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Проблеми функціонування та перспективи 

розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств 

постійно перебувають у полі зору науковців економістів-аграрників та 

практиків. Це цілком зрозуміло та слушно через перманентні, надзвичайно 

динамічні зміни чинників, механізмів та інструментів господарювання, 

маркетингу, через розвиток інновацій, оцифровування всіх видів 

життєдіяльності, зрушення в екології та соціальній сфері. У цих умовах 

особливого значення набуває визначення пріоритетів їх розвитку. Адже  

напрями та шляхи розвитку і відповідні їм засоби й стратегії можуть бути 

тільки тоді результативними, якщо вони відповідають вирішенню певних 

проблем і, у підсумку, забезпечують досягнення необхідних пріоритетів.  

При цьому сільськогосподарські суб’єкти господарювання, різні за 

організаційно-економічними формами, розмірами, спеціалізацією, ринковим 

становищем, рівнем конкурентоспроможності та ін. можуть мати різні 

пріоритети. У найбільш загальному вигляді їх можна згрупувати за: сферами 

діяльності – виробничі, організаційно-економічні, соціальні, екологічні; 

стадіями аграрного відтворення та ланками бізнес-процесів – забезпечення 

ресурсами – виробництво – реалізація й розширене відтворення; за центрами 

відповідальності – формування й обліку виробничих і невиробничих витрат; 

акумулювання й розподілу прибутків тощо. 

Також пріоритети можуть формуватися й визначатися за вирішенням 

нагальних проблем – аграрної науки й освіти; обліку, оподаткування, 

фінансування й кредитування; модернізації виробництва й агробізнесу; 

раціонального ресурсокористування й енергозбереження; розвитку 

органічного землеробства; здійснення соціальної відповідальності; за участю 

у загальнонаціональних, регіональних, місцевих проектах соціально-

економічного розвитку; організації, управління, регулювання, планування, 

прогнозування й моделювання. Йдеться й про пріоритети розвитку 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств відносно 

формування середнього класу на селі, сільських територій, інших видів 

діяльності (сільський зелений туризм, переробка, виробнича і соціальна 

інфраструктура), продовольчої та власної безпеки. Безумовно, всі вони 

повинні бути узгоджені зі змістом національної аграрної політики України. 

Необхідно зазначити, що питання стратегій, механізмів, напрямів 

розвитку, конкурентоспроможності фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств, їх соціальної відповідальності, 

соціально-економічної безпеки, фінансово-інвестиційного забезпечення, 

кооперування й інтеграції висвітлювалося у працях провідних вітчизняних та 

зарубіжних науковців. Зокрема, це публікації І. Брюховецького, 

П. Гайдуцького, Ю. Данька, М. Дем’яненко, М. Ігнатенка, М. Коцупатрого, 

О. Красноруцького, М. Кропивка, І. Лозинської, Ю. Лупенка, М. Маліка, 

П. Макаренка, Л. Мармуль, Л. Мельник, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, 

Ю. Макарова, Л. Михайлової, М. Огійчук, Н. Пономаренко, П. Саблука, І. 
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Червена та ін. Проте питання стосовно пріоритетів розвитку, їх постійного 

уточнення й коригування вимагають подальших розробок, узагальнень та 

висновків.  

Особливо це стосується теоретичних і методологічних засад 

визначення організаційно-економічних пріоритетів, уточнення їх змісту, 

чинників формування; джерел забезпечення у вигляді конкурентних переваг; 

системного управління їх досягненням. Також це оцінка й діагностика стану 

й ефективності функціонування фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств; встановлення напрямів і шляхів їх 

пріоритетного розвитку; ресурсів, механізмів, інструментів його 

забезпечення. Вказане зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, 

завдання, предмет і об’єкт досліджень, наукову новизну і практичне 

впровадження отриманих результатів, їх апробацію. 

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

Дисертаційна робота виконана у відповідності до науково-дослідної 

тематики ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” “Розвиток 

систем обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності 

суб’єктів господарювання галузей аграрної сфери та інфраструктури 

сільських територій” (номер державної реєстрації 0117U007278). У її межах 

автором обґрунтовані теоретичні положення щодо визначення організаційно-

економічної сутності пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств, конкурентних переваг як джерел їх 

здійснення та системного управління ними; визначені методологічні засади 

оцінки й діагностики ефективності функціонування суб’єктів аграрного 

господарювання та здійснено аналіз їх фактичних показників; розроблено 

основні напрями й шляхи досягнення пріоритетів; запропоновано механізми, 

інструменти й ресурси їх втілення.  

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні теоретичних та методологічних засад ідентифікації й 

здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських 

господарств та сільськогосподарських підприємств як найбільш 

представницьких у сучасній моделі аграрної сфери економіки. 

Досягнення поставленої мети ґрунтувалося на постановці та вирішенні 

наступних завдань: 

- обґрунтувати категоріальний зміст та складові організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств; 

- визначити конкурентні переваги та ризики функціонування й 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств; 

- виявити необхідність та вказати на особливості системного 

управління пріоритетним розвитком фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств; 

- обґрунтувати обліково-аналітичні показники, критерії та методи 

оцінки й діагностики ефективності функціонування фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств; 
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- визначити чинники здійснення організаційно-економічних 

пріоритетів функціонування та розвитку (згідно розмірів, спеціалізації, 

розміщення); 

- обґрунтувати інструменти та ресурси забезпечення організаційно-

економічних пріоритетів; 

- проаналізувати значення фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств у аграрному виробництві; 

- дати оцінку фінансово- та організаційно-економічній стійкості 

фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств; 

- здійснити аналіз виробничих, соціально-екологічних й організаційно-

економічних результатів функціонування й тенденцій розвитку фермерських 

господарств та сільськогосподарських підприємств; 

- обґрунтувати впровадження органічного виробництва у фермерські 

господарства й сільськогосподарські підприємства; 

- розробити напрями удосконалення виробничої та збутової діяльності; 

- обґрунтувати вирішення проблем трудоресурсного та 

інтелектуального забезпечення аграрного виробництва; 

- визначити напрями нормативно-правового та аналітично-

інформаційного забезпечення здійснення організаційно-економічних 

пріоритетів розвитку; 

- запропонувати заходи щодо посилення подальшого розвитку 

кооперування фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств; 

- обґрунтувати поширення використання інноваційно-інвестиційних 

інструментів забезпечення організаційно-економічних пріоритетів розвитку 

фермерських та сільськогосподарських підприємств. 

Об’єктом дослідження є процеси формування та здійснення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, методичні та 

практичні аспекти виявлення, формування та здійснення організаційно-

економічних пріоритетів фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств. 

Методологія і методи дослідження. У дисертаційній роботі були 

використані основні положення Національної аграрної політики, Стратегій 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Також це 

основні постулати економічної теорії, економіки аграрних підприємств, 

управління й регулювання їх розвитку, сучасні організаційно-управлінські 

уявлення про їх механізми, джерела й інструменти в Україні і в світі, 

відповідні нормативно-законодавчі акти на національному та європейському 

рівнях. При цьому були використані сучасні загальнонаукові й спеціальні 

методи наукового пізнання. Зокрема, це методи дедукції й індукції, 

діалектичної єдності й протиріччя, історичний, монографічний, системно-

структурного аналізу й синтезу – при виконанні наукових абстракцій і 

теоретичних узагальнень.  
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Статистико-економічні методи (абсолютних і відносних величин, 

індексні, групувань, ранжувань, факторного аналізу), математичного 

програмування були задіяні при визначенні й аналізі ефективності та 

конкурентоспроможності функціонування вказаних суб’єктів агробізнесу, їх 

ресурсного потенціалу, визначенні проблем і  тенденцій розвитку. При оцінці 

організаційно- та фінансово-економічної стійкості використовувалися 

обліково- й фінансово-економічні методи. При розробках організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств, напрямів і механізмів та інструментів їх 

здійснення з урахуванням виявлених джерел, ресурсів, переваг і недоліків 

використовувалися методи опитувань, SWOT- та PEST-аналізу, БКГ, 

маркетингових стратегій, порівнянь, екстраполяції, лінійного й нелінійного 

моделювання.  

Інформаційну базу дослідження склали нормативно-законодавчі акти й 

відомчі методологічні рекомендації; дані облікової й публічної річної 

фінансово-економічної й статистичної звітності фермерських господарств та 

аграрних підприємств; аналітичні огляди й резюме їх ринкових позицій; 

матеріали відповідних міністерств і відомств; сільських територіальних 

громад, місцевих та державних органів управління; наукових періодичних та 

монографічних видань, фундаментальних праць; особисті спостереження 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

дисертаційного дослідження полягає в тому, що були розроблені, 

узагальнені, запропоновані вперше  теоретичні, методологічні, методичні 

положення щодо визначення сутності організаційно-економічних пріоритетів 

розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. 

Найбільш суттєвими результатами дисертації є наступні: 

вперше:  

- визначено, що організаційно-економічні пріоритети розвитку 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств означають 

першочергові, узгоджені послідовними причинно-наслідковими  

взаємозв’язками у логічну систему “цілі – завдання – шляхи – джерела та 

ресурси – засоби”, які проявляються у трьох основних сферах (стадіях) 

аграрного відтворення, - природне середовище, ресурси й екологія – 

виробництво і збут – соціальна сфера та на забезпечення яких направлені 

системне управління та всі організаційні підрозділи суб’єктів 

господарювання з урахуванням зовнішніх впливів;  

- конкурентні переваги національного аграрного сектору розглядаються 

як джерело організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств навіть на глобальному 

рівні у частині великого землезабезпечення, високого рівня капіталізації й 

корпоратизації виробництва, значного бонітету ґрунтів, наявності 

меліоративних систем і мереж та значного досвіду їх експлуатації, 

кваліфікованих трудових ресурсів, науково обґрунтованого ведення 

землеробства і впровадження інновацій, якісної і дешевої продовольчої 
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продукції, можливостей переробки сировини на місцях; з іншої сторони, в 

окремих випадках вони можуть вступати у певні протиріччя між собою 

(великі чи малі форми господарювання, виробництво зернових чи технічних 

культур, збільшення урожайності хімічними методами чи якість продукції, 

розвиток рослинництва чи тваринництва, диверсифікація чи спеціалізація, 

малі чи великі форми господарювання та ін.), що призводить до занепаду 

окремих важливих галузей, безробіття сільського населення, виснаження 

ґрунтів і деградації агроландшафтів при слабкому державному регулюванні і 

контролі; 

- визначено в якості основного управлінського інструменту здійснення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств системне управління, концепція якого 

передбачає використання процесного, ситуаційного та функціонального 

підходів у його впровадженні, а також системного моніторингу й 

управлінського обліку за центрами відповідальності в якості його 

інформаційно-аналітичних основ; 

- визначено методологічне значення процесу аграрного відтворення, 

амортизації та фінансових результатів як індикаторів оцінки ефективності 

функціонування фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств, визначення організаційно-економічних пріоритетів їх розвитку 

та уточнено методичні положення їх визначення і відображення в обліку та 

фінансовій звітності згідно національних і міжнародних положень 

(стандартів), нормативних і законодавчих актів шляхом обґрунтованого 

вибору методів амортизаційних нарахувань й цільового використання 

амортизаційного фонду; деталізації й послідовного відображення за видами 

діяльності; розмежування фінансових результатів та встановлення їх від 

інвестиційної діяльності 

удосконалено: 

- методологічні засади інформаційного забезпечення функціонування й 

обґрунтування та здійснення організаційно-економічних пріоритетів 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств шляхом 

створення єдиної інформаційної системи з обліку, автоматизації, 

оцифровування й програмних продуктів за критеріями якості й  

багатовимірності та з прагненням до зменшення кількості та уніфікації 

показників при збереженні їх репрезентативної суті; до зручності для 

користувачів; до економності витрат, але із залученням якісно нових 

інноваційних працівників; 

- методологічні засади взаємопов’язаних планування, прогнозування та 

моделювання здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств шляхом 

розробки стратегічних фінансових планів та інвестиційних проектів з опорою 

на власні фінансові результати; варіативних прогнозів за різними сценаріями 

з використанням статистико-математичних та програмних методів; 

оптимізаційних і стохастичних моделей з засобами лінійного, нелінійного, 

цілочисельного програмування; 
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- визначення ефективності функціонування фермерських господарств, 

що на відміну від існуючих, ґрунтується на її розумінні як результативної 

похідної дії трьох факторів – розмірів, спеціалізації й рентабельності 

виробництва та причинно-наслідкових зв’язків між ними; обґрунтування в 

якості організаційно-економічних пріоритетів розвитку узгодження 

спеціалізації з іншими факторами виробництва; інноваційне оновлення 

матеріально-технічних засобів і технологій; відродження тваринництва; 

підвищення зайнятості з використанням інструментів товарного 

кредитування; маркетингу; інноваційно-інвестиційних проектів і бізнес-

планів; бюджетної підтримки і соціальної відповідальності; 

- визначення ефективності функціонування сільськогосподарських 

підприємств з встановленням зростання обсягів виробництва та збуту, 

збільшенням їх частки у загальному виробництві, покращенням матеріально-

технічного забезпечення, скороченням кількості зайнятих, наростанням 

диспропорцій у структурі “рослинництво – тваринництво”, погіршенням 

продуктивності земельних ресурсів через практичну відсутність внесення 

органічних добрив, недостатнім розвитком органічного землеробства з 

винятковою роллю агрохолдингів у концентрації землекористування, 

комплексоутворення, на внутрішніх і зовнішніх ринках, у впровадженні 

інновацій, вивозі капіталів та слабкій участі у життєдіяльності сільських 

громад та в організації сільських територій та виділенням організаційно-

економічних пріоритетів: раціоналізації природокористування та структури 

аграрного виробництва у напрямі збільшення частки тваринництва; розвитку 

органічного землеробства; підвищення соціальної відповідальності великих 

агрохолдингів; 

- виявлення результатів та наслідків функціонування фермерських 

господарств та сільськогосподарських підприємств відносно динаміки 

обсягів виробництва і збуту продукції (збільшення обсягів та частки 

підприємств у їх забезпеченні) та його структури (посилення диспропорцій у 

напрямі зменшення тваринництва); ефективності (збільшення прибутковості 

на тлі зростання виробничих витрат і скорочення працівників, заробітної 

плати, соціальних виплат, повільного підвищення показників 

рентабельності); зовнішньоекономічної діяльності із зростанням експорту та 

звуженням його товарної структури з абсолютним переважанням зерно-

технічної групи; зростанням податкового навантаження, наявністю значної 

частки збиткових господарств і підприємств та недостатніми прямими 

іноземними інвестиціями, рівними вивозу капіталів з галузі; встановленням 

організаційно-економічних пріоритетів на подальше підвищення або 

збереження позитивних чинників і зменшення та ліквідацію диспропорцій; 

- визначення виробництва органічної продукції як організаційно-

економічного пріоритету розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств через організацію посилення ролі 

перших у цьому процесі на засадах кооперування й інтеграції; поширення 

мікро-фермерства; формування великих  товарних партій продукції для 

виходу на ринки; удосконалення цінової й витратної політики та розподілу 
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фінансових результатів; національну сертифікацію із європейським та 

світовим визнанням; удосконалення витратної й цінової політики; вирішення 

екологічних та соціальних проблем сільських територій; здійснення 

соціальної відповідальності 

набули подальшого розвитку: 

- організаційно-економічні пріоритети розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств у частині збуту та 

реалізації продукції, які визначаються як створення логістично-

маркетингових систем у складі форм, каналів, методів та інструментів збуту; 

всебічне сприяння формуванню ринкової збутової інфраструктури у складі 

бірж, торгових домів, локальних гуртово-роздрібних ринків; формування 

нових маркетингових стратегій, зокрема, захоплення нових ринків збуту, у 

т.ч. закордонних; 

- заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів та 

збільшення зайнятості й добробуту сільського населення як організаційно-

економічного пріоритету розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств шляхом інноваційного навчання й 

підвищення кваліфікації кадрів; диверсифікації діяльності з визначенням у її 

структурі альтернативних видів (працемістких галузей, первинної переробки 

для зменшення сезонності, промислів, обслуговуючих і споживчих 

кооперативів, сільського зеленого туризму та ін.); удосконалення соціально-

трудових відносин та мікроклімату серед працівників, дотримання 

корпоративної й ділової етики, взаємоповаги; 

- обґрунтування удосконалення нормативно-правового й 

інформаційно-аналітичного забезпечення процесу розширеного відтворення 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств як основи 

здійснення їх організаційно-економічних пріоритетів розвитку шляхом 

впровадження системного моніторингу з визначенням його змістовних 

етапів, методів та інструментів; сегментації управлінського обліку, зокрема, 

щодо зносу й амортизації основних засобів та розуміння останньої як 

основного фінансового ресурсу відтворення; встановлення необхідних 

параметрів інформації відповідно до вимог цифровізації; 

- кооперування фермерських господарств та інтеграція 

сільськогосподарських підприємств, які в умовах обмеження розмірів 

земельних ділянок та пов’язаних з ними інших факторів виробництва 

перетворюються на основний організаційно-економічний пріоритет їх 

розвитку; 

- інноваційно-інвестиційні інструменти забезпечення організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств у вигляді інноваційно-інвестиційних 

проектів та капітальних інвестицій для впровадження нової техніки, 

обладнання, інших основних засобів; передових технологій екологізації 

виробництва (No Till), збільшення продуктивності ресурсів та ефектів 

діяльності; покращення споживчих властивостей і якостей 

сільськогосподарської сировини і продовольчої продукції. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці і 

впровадженні пропозицій та практичних рекомендацій щодо визначення та 

здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств.  

Висновки та рекомендації щодо оцінки ефективності, проблем і 

тенденцій розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств та обґрунтування на цій основі організаційно-економічних 

пріоритетів їх подальшої діяльності були прийняті до впровадження 

Департаментом розвитку економіки Херсонської обласної державної 

адміністрації (довідка № 03-18-528/0/20/311-03 від 11.12.2019 р.), 

Департаментом розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської 

обласної державної адміністрації (довідка № 15-572/0/20/079.51 від 

17.12.2019 р.), управління інфраструктури, містобудування та архітектури, 

житлово-комунального господарства Білозерської районної державної 

адміністрації Херсонської області (довідка № 01-08/109 від 17.01.2020 р.), 

Відділом економічного, регіонального розвитку та торгівлі, відділом 

містобудування, архітектури житлово-комунального господарства 

Новотроїцької районної державної адміністрації Херсонської області (довідка 

№ 02-04/311 від 22.01.2020 р.), ГО “Асоціація фермерів та приватних 

землевласників Херсонської області” (довідка № 197-01 від 12.12.2019 р.), 

СВК імені Горького Голопристанського району Херсонської області (довідка 

№ 76 від 28.02.2020 р.), ПОСП Агрофірма “Мир” Новотроїцького району 

Херсонської області (довідка № 146 від 04.02.2020 р.), ФГ “Сапераві” 

(довідка № 156 від 06.02.2020 р.), ФГ “Алмаз-Ч” (довідка № 241 від 

10.12.2019 р.) Голопристанського району Херсонської області, ФГ “Фалько” 

(довідка № 198 від 10.01.2020 р.). 

Теоретичні й методологічні положення впроваджені у навчально-

науковий процес ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” 

(довідка № 41/02 від 12.11.2019 р.) та Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка (довідка № 05-

356 від 02.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення, висновки та 

пропозиції дисертаційного дослідження сформульовані та обґрунтовані 

автором самостійно. Вони спрямовані на вирішення завдань формування та 

здійснення ефективних організаційно-економічних пріоритетів розвитку 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. У спільних 

публікаціях використано тільки ті положення, висновки й результати, які 

належать особисто автору. Дисертаційне дослідження не містить матеріалів 

кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки наукового дослідження 

доповідались автором і схвалені на: Міжнародній науково-практичній 

конференції “Стратегія економічної безпеки: держава, регіон, підприємство” 

(Херсон, 2008 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи” (Херсон, 2010 р., 

2012 р., 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, 
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контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку” 

(Вінниця, 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 

тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії” 

(Херсон, 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Шляхи 

вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів” 

(Чернівці, 2012 р.), Всеукраинской научно-методической конференции 

“Перспективы развития учета, анализа и аудита в контексте интеграционных 

и глобализационных процессов” (Севастополь, 2012 г.), Міжнародній 

науково-практичній конференції “Формування конкурентоспроможної 

економіки: теоретичні, методичні та практичні засади” (Тернопіль, 2012 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток країн в умовах 

глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми” 

(Тернопіль, 2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Науково-практичне обґрунтування розвитку аграрного виробництва та 

бізнесу в Україні” (Херсон, 2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції “Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, 

аудит та оподаткування” (Херсон, 2012 р., 2014 р., 2018 р.), Международной 

научной конференции “Украина – Болгария – Европейский Союз: 

Современное состояние и перспективы” (Варна, 2013 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Економіка і підприємництво: теоретико-

методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю” (Полтава, 2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток облікової і 

фінансової складових економічної науки та практики” (Київ, 2013 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції “Економіка і 

підприємництво: теоретико-методологічні аспекти обліку, аналізу та 

контролю” (Полтава, 2014 р.), Регіональній науково-практичній конференції 

“Історія та перспективи розвитку Херсонщини” (Херсон, 2014 р.), 

Международной научной практичной конференции “Ключови въпроси в 

съвременната наука” (София, 2014 г.), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Актуальні проблеми фінансової системи України” (Черкаси, 

2014 р.), International research and practical conference “Economics and 

management: problems of science and practice” (Nuremberg, 2014), International 

research and practical conference “Problems of social and economic development 

of business” (Montreal, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління підприємством” (Полтава, 

2015 р.), International scientific and practical conference “Areas of scientific 

thought” (Sheffield, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки” 

(Київ, 2015 р.), International research and practical conference “Economics, 

management, law: problems and prospects” (Coventry, 2015), Міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції “Проблеми економіки, 

менеджменту та сільської кооперації” (Дубляни, 2015 р.), International 

scientific and practical conference “Economics, science, education: integration and 

synergy” (Bratislava, 2016), Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-
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конференції “Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах” 

(Херсон, 2016 р.), інтернет-конференції “Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту” (Хмельницький, 2016 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Проблеми обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємницькою діяльністю” (Полтава, 2016 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи 

розвитку фінансової системи України” (Херсон, 2017 р.), Международной 

научной Интернет-конференции “Будущее человечества в результатах 

сегодняшних научных исследований” (Одесса, 2018 г.), Міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції “Перспективи розвитку обліку, 

контролю і оподаткування в умовах глобалізації” (Херсон, 2018 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції “Теорія і практика 

обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного 

середовища” (Херсон, 2019 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних 

умовах” (Бердянськ, 2019 р., 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображено у 

73 наукових працях загальним обсягом 48,9 ум. др. арк., у т.ч. у 22 статтях у 

наукових фахових виданнях (13,8 ум. др. арк.), 5 – у наукових періодичних 

виданнях інших держав, які включені до міжнародних науково-метричних 

баз (3,9 ум. др. арк.), 1 одноосібній монографії (15,4 ум. др. арк.), 7 

колективних монографіях (10,8 ум. др. арк.) та 38 тезах доповідей (5,0 ум. др. 

арк.). 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертацію 

викладено на 438 сторінках друкованого тексту. Робота включає 53 таблиць, 

74 рисунків, 3 додатки. Список використаних джерел складається з 

365 найменувань. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі “Теоретичні засади формування організаційно-

економічних пріоритетів функціонування та розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств” обґрунтовано 

категоріальний зміст та складові організаційно-економічних пріоритетів 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств; 

визначено конкурентні переваги та ризики функціонування й розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств; виявлено 

необхідність та вказано на особливості системного управління пріоритетним 

розвитком фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств. 

Організаційно-економічні пріоритети розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств означають 

першочерговість та першочергове, основоположне значення  

взаємопов’язаних компонентів у системі та процесах його забезпечення: 

пріоритетні цілі – пріоритетні завдання – пріоритетні напрями – пріоритетні 
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джерела і ресурси – пріоритетні засоби досягнення (рис. 1). Відповідно до 

основних сфер функціонування сільськогосподарського виробництва та 

етапів аграрного відтворення  вони здійснюються (проявляються) на рівні 

природного середовища, природних ресурсів та екології; виробництва і збуту 

й економіки; соціальної сфери, сільських територій, сільського населення, 

працівників і споживачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Організаційно-економічні пріоритети розвитку 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств за 

сферами здійснення відтворювального процесу 
 

Визначення процесів формування та здійснення організаційно-

економічних пріоритетів фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств в якості предмету досліджень спричинено: основоположним 

значенням перших у формуванні середнього класу на селі та 

системоутворюючою роллю в агросфері других; зменшенням уваги 

науковців та практиків до умов функціонування фермерських господарств, їх 

проблем та державної підтримки особливо у питаннях пріоритетів розвитку 

та взаємовідносин з великотоварним виробництвом, яке в останній період 

набуло значної капіталізації та укрупнення; значенням вказаних 

агроутворень у вирішенні проблем розвитку сільських територій.  

Організаційно-економічні пріоритети розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств 
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сфера ІІІ  

населення (головна продуктивна сила і 

споживач продуктів харчування), 
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відповідальність, соціальний розвиток 

сільських територій, зайнятість, 

добробут і особистісне зростання 
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соціальної 
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сільських територій, 
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організаційно-економічні пріоритети 

повинні бути направлені на 

збільшення його обсягів і 

диверсифікацію та спеціалізацію на 

засадах енерго- та 

ресурсозбереження, інвестиційно-

інноваційного забезпечення й  

модернізації; сталого розвитку, 

конкурентоспроможності, 

виваженого маркетингу на аграрних 

ринках, соціально-економічної та 

продовольчої безпеки 
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У широкому розумінні конкурентні переваги вітчизняного агросектору 

визначаються як найкращі властивості суб’єктів господарювання або їх 

діяльності відносно інших на місцевому, галузевому, міжгалузевому, 

регіональному, національному, глобальному рівнях (рис. 2). Найчастіше мова 

йде про велике землезабезпечення, природну родючість ґрунтів, сприятливі 

агрокліматичні умови, значні меліоративні системи та мережі, велику 

розораність території, кваліфіковані трудові ресурси, інновації, масштабне 

органічне виробництво, значний довід господарювання, високий рівень 

корпоратизації й капіталізації виробництва, високоякісну й дешеву 

продукцію. Саме вони розуміються як джерела здійснення організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурентні переваги 

Конкурентна спроможність 

Конкурентна позиція 

Конкурентний статус 

З
о
в
н

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

К
о
н

к
у
р
ен

тн
е 

се
р
ед

о
в
и

щ
е 

К
о
н

к
у
р
ен

тн
и

й
 

п
о
те

н
ц

іа
л

 

В
н

у
тр

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

 

Рис. 2. Структурно-логічна схема єдності базових понять конкуренції 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств 
 

Поряд з конкурентними перевагами, доцільно розглянути й оцінити 

недоліки, ризики, чинники невизначеності у розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств, які можна розцінювати не 

тільки як несприятливі фактори, але й спонукальні мотиви для здійснення 

тих або інших його організаційно-економічних пріоритетів. Серед них 

необхідно вказати на розміщення значних площ сільськогосподарських угідь 

у зонах ризикованого землеробства; наявність непередбачуваних погодно-

кліматичних явищ; згортання тваринництва; значні сезонні коливання попиту 

і пропозиції на внутрішньому аграрному ринку;різка відмінність у 

прибутках, технологіях, продуктивності праці, присутності на ринку та ін. 

між агрохолдингами й іншими формами господарювання; вивільнення 

значної кількості трудових ресурсів, збідніння сільського населення, 

соціальна напруженість на селі. 

Повільному усуненню і навіть збереженню виявлених негативних 

тенденцій сприяє недостатня за обсягами й недосконала за структурою 

державна політика підтримки, стримування й обмежень в агросекторі; 

моніторинг, контроль і відповідні заходи щодо діяльності агроутворень; 

відсутність системного навчання й перепідготовки кадрів для села на 

інноваційних засадах; слабкість сільських територіальних громад як 

інститутів влади та організації життєдіяльності на селі. Також це недостатній 
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розвиток інших інструментів регулювання та підтримки: державно-

приватного партнерства; товарного кредитування й кредитних спілок; 

обслуговуючих та споживчих кооперативів; соціальної відповідальності всіх 

підприємств агробізнесу; громадських організацій та фондів на селі. 

Основоположним інструментом управління здійсненням організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств є системне управління. Воно передбачає 

розуміння  об’єктів управління як складноорганізованих відкритих 

системних утворень з відповідними складниками, - структурними 

підрозділами (галузевими, територіальними, функціональними); центрами 

відповідальності; взаємовідносинами (внутрішніми та зовнішніми), зв’язками 

між ними та процесами. Концепція системного управління у його складі 

дозволяє застосовувати процесний, ситуаційний та функціональний підходи 

та відповідні їм види управлінської діяльності. 

Однією з переваг системного управління є застосування в якості 

інформаційно-аналітичної основи всебічної, достовірної, своєчасної, 

системної та послідовної інформації, оцінки, аналізу й діагностики. На нашу 

думку, їх можуть забезпечити моніторинг діяльності, а також управлінський 

облік за центрами витрат або відповідальності. 

В такому трактуванні останній знаменує контролінг як 

міжфункціональний інструмент – складник системного управління. Він 

дозволяє не тільки обліковувати та здійснювати оцінку, аналіз і діагностику 

витрат за центрами відповідальності, але й контролювати їх. При 

впровадженні системного управління береться до уваги наявність та 

специфіка у структурі господарств і підприємств і виробничих або 

господарських галузевих, і господарських територіальних підрозділів. 

У другому розділі “Методологічні засади оцінки, діагностики та 

забезпечення здійснення організаційно-економічних пріоритетів 

функціонування та розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств” обґрунтовано обліково-аналітичні 

показники, критерії та методи оцінки й діагностики ефективності 

функціонування фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств; визначено чинники здійснення організаційно-економічних 

пріоритетів функціонування та розвитку (згідно розмірів, спеціалізації, 

розміщення); обґрунтовано інструменти та ресурси забезпечення 

організаційно-економічних пріоритетів. 

У методології визначення й забезпечення ефективності функціонування 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств і 

організаційно-економічних пріоритетів їх розвитку важливе значення має 

всебічне вивчення, моніторинг та оцінка процесів виробничого відтворення і 

забезпечення відповідною інформацією потреб системного управління. Саме 

виробниче відтворення стосується ресурсів, засобів і майна, фінансово-

економічного стану і стійкості, обсягів витрат, виробництва продукції і 

збуту, результатів діяльності. Тобто, це той основоположний індикатор або 

критерій, характеристики якої й визначають пріоритети розвитку суб’єктів 
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аграрного господарювання найбільш комплексно або системно. В свою 

чергу, у забезпеченні виробничого відтворення провідну роль відіграють 

амортизація й прибутки та доходи (збитки), методи їх нарахування та 

відображення в обліку. 

У процесі аграрного відтворення частина вартості основних засобів 

трансформується у різні форми на різних стадіях відтворювального процесу. 

На стадії виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань вони 

переносяться на собівартість готової продукції. На стадії обміну через ціну 

останньої вони перетворюються у виручку та обігові кошти, тобто 

утворюється амортизаційний фонд як джерело подальших інвестицій. На 

стадії забезпечення вони використовуються як інвестиції для придбання 

основних засобів, перетворюються в необігові активи, знаменуючи 

закінчення кругообігу капіталу. У методології їх нарахування важливе 

значення має встановлення терміну їх використання (встановлюється згідно 

П(С)БО 7) й ліквідності, групування його чинників, урахування мінімальних 

строків згідно Податкового кодексу України, застосування методів 

експертних оцінок, прямолінійного, прискореного. Проблеми стосуються 

встановлення ліквідної вартості, вибору методів, використання 

амортизаційного фонду за призначенням. 

У методології забезпечення функціонування та здійснення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств важливе місце займають їх фінансові 

результати як основоположне джерело (рис. 3). Згідно Податкового кодексу, 

вони ототожнюються з прибутком. Це не досить коректно, тому що у плані 

облікових рахунків вони відображаються у різних класах. Тому потрібне 

подальше узгодження відомостей,  обліку та їх оцінки шляхом регулювання 

законодавчими й нормативними документами. Мова йде про національні 

облікові стандарти або положення 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності”, 15 “Дохід”, 16 “Витрати”, та відповідні їм міжнародні облікові 

нормативні документи; облікові рахунки класу 7, 8 та 9. Для здійснення 

правильної інтерпретації та використання для потреб системного управління 

деталізованої й достовірної інформації у національному обліку фінансових 

результатів потрібне їх розмежування як за суб-, так і аналітичними 

рахунками. Це стосується й інформації про нерозподілені прибутки. Нарешті, 

важливе методологічне значення має виділення окремих рахунків для обліку 

фінансових результатів від інвестиційної діяльності. 
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 Види діяльності 
операційна фінансова  інвестиційна  

Джерело 

формування від реалізації 

послуг 

від інших 

операцій 

від позареаліза-

ційних операцій 

Характер 

оподаткування оподатковуваний звільнений від 

оподаткування 

Період 

формування минулого 

періоду 

звітного 

періоду 

майбутнього 

періоду 

За видами обліку 

обліковий податковий 

За методикою 

розрахунку валовий чистий маржинальний 

За способом 

використання нерозподілений розподілений 

 

Рис. 3. Класифікація фінансових результатів фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств 
 

Інформаційне забезпечення є важливою складовою функціонування та 

здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств, особливо в сучасну епоху 

всебічного поширення інформаційних технологій у виробництві та інших 

видах аграрної діяльності (збут, соціальні відносини, екологія тощо). На 

нашу думку, в основі такої системи мають бути такі складники: сучасний 

комп’ютеризований бухгалтерський облік; програмне забезпечення; бази 

формування та збереження даних; контроль і аудит; підсистема доступу 

користувачів й інформаційна безпека; дорадництво й інші позаоблікові 

джерела. Вони забезпечують якість і багатовимірність інформації, яка 

повністю відобразить складні процеси аграрного відтворення. 

Інформаційна система як складова системного управління та 

організації діяльності фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств повинна виконувати важливі функції. Серед них провідне 

значення мають: адекватне відображення економічної, виробничої, 

соціальної, екологічної дійсності; відповідність нормативно-правовому 

законодавству; теоретико-методологічна та науково-пізнавальна функція; 

підтримка власної системи, а також системного управління та власне 

господарств і підприємств як системних утворень. 
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Інформація на рівні господарств і підприємств повинна відповідати 

найвищим запитам системного управління господарств і підприємств 

агросфери. Вона має бути своєчасною, багатовимірною, дохідливою, 

доречною, достовірною, фіксованою, співставною. Вказані вимоги 

вважаються індикаторами якості інформаційного забезпечення. Основними 

користувачами інформації є наступні: інвестори, позикодавці, 

постачальники, покупці, органи влади, широка громадськість, а також 

безпосередні працівники й управлінці та власники суб’єктів господарювання 

агросфери. 

Визначено, що складання тактичних, стратегічних, індикативних 

планів, а також бізнес-планів та інноваційно-інвестиційних проектів є 

вагомою частиною методологічного забезпечення функціонування й 

розвитку  суб’єктів господарювання агросфери. У їх сукупності відносно 

пріоритетів розвитку чільне місце займають стратегічні плани, а також 

інноваційно-інвестиційні проекти, оскільки пріоритети найбільшою мірою 

орієнтовані на майбутнє. З іншої сторони, основною проблемою побудови 

методологічних концепцій та практичного здійснення організаційно-

економічних пріоритетів розвитку  фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств є дефіцит фінансів та інвестицій. Тому у 

плануванні провідну роль мають відігравати саме фінансове стратегічне 

планування й фінансові стратегічні плани. Вони націлені на визначення 

фінансових результатів, показників платоспроможності й ліквідності, 

оптимізації доходів і витрат, інвестицій, інших індикаторів фінансової 

стійкості, стану фінансових та інвестиційних джерел і ресурсів як запоруки 

здійснення пріоритетів. 

Загалом план означає чіткий порядок і сукупність дій, направлених на 

досягнення визначених цілей. Він є конкретним і однозначним і в такому 

розумінні втілює основу системного управління, у т.ч. стратегічного у його 

складі. Прогноз же не містить якихось конкретних настанов чи приписів, 

обов’язкових завдань, але містить інформацію для їх розробки. Тому важливе 

значення має розробка альтернативних прогнозів, а також їх варіантів за 

песимістичним, середнім та оптимістичним сценаріями з метою 

обґрунтованої розробки планів і прийняття управлінських рішень. У разі 

побудови фінансових та інвестиційних прогнозів найбільш результативним є 

використання балансового та інших методів математичної статистики, 

мережевих, ймовірнісних, лінійного й нелінійного програмування. 

Образне уявлення про запланований чи прогнозований об’єкт або 

процес надають їх моделі. Їх побудова є надзвичайно цінною та 

результативною у методології досліджень, оскільки сільськогосподарське 

виробництво як системне утворення відрізняється складністю структури та 

нелінійними зв’язками складників і процесів. Найбільш результативними для 

визначення й здійснення організаційно-економічних параметрів розвитку 

господарств і підприємств є оптимізаційні. Вони зводяться до визначення 

кращого образу досліджуваних об’єкту або процесу на засадах використання 

лінійного, транспортного та цілочисельного програмування. Важливе 
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значення мають трендові, ймовірнісні, економетричні, регресійні, циклічні, а 

також стохастичні моделі на засадах нелінійного програмування за умови 

наявності чинників невизначеності та зі змінними ймовірностями. 

У третьому розділі “Ефективність функціонування, проблеми й 

тенденції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських 

підприємств” проаналізовано значення фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств у аграрному виробництві; здійснено 

оцінку фінансово- та організаційно-економічній стійкості фермерських 

господарств та сільськогосподарських підприємств; проаналізовано 

виробничі, соціально-екологічні й організаційно-економічні результати 

функціонування й тенденції розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств. 

Фермерські господарства за кількістю займають провідне місце у 

структурі суб’єктів господарювання агросфери після особистих господарств 

населення. Їх кількість у 2018 р. становила 44,6 тис. одиниць на площі 

4,3 млн. га (10,3 % всіх угідь) та з 8,7% у загальних обсягах виробництва. 

Основною конкурентною перевагою ферм є потенційно велика 

землезабезпеченість. Однак їх середній розмір не перевищує 117,0 га при 

амплітуді від 1,0 га до 1000,0 га і більше. Незважаючи на такі суттєві 

відмінності у розмірах, практично всі господарства спеціалізуються на 

виробництві зернових культур та соняшнику й цукрових буряків, які є 

високорентабельними, починаючи з розміру 250,0 га. Це спричиняє низьку 

продуктивність господарювання. Так, саме цим пояснюється нижча на 15,0-

20,0% порівняно з іншими аграрними підприємствами урожайність (табл. 1). 

Також поступово це призводить до виснаження природної родючості ґрунтів. 

Отже, важливим організаційно-економічним пріоритетом розвитку 

фермерських господарств є узгодження спеціалізації й диверсифікації 

діяльності фермерських господарств у залежності від їх розмірів для 

досягнення стійкості, ефективності й конкурентоспроможності.  

Фермерські господарства не забезпечені належним чином матеріально-

технічними засобами, до того ж вони розподілені нерівномірно. У 

середньому, на одне господарство приходиться 1-2 трактори, комбайни та 

інші засоби. Менше нормативів вноситься мінеральних добрив, гербіцидів і 

пестицидів. Органічні добрива практично не використовуються, що 

негативно позначається на екології довкілля. Це пов’язано із масовою 

відсутністю тваринницьких підрозділів у структурі ферм. Отже, ще одними 

організаційно-економічними  пріоритетами розвитку фермерських 

господарств є впровадження інноваційних видів техніки і технологій та 

відродження тваринництва на засадах приватного інвестування й адресної 

бюджетної підтримки інноваційно-інвестиційних проектів та бізнес-планів. 
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Таблиця 1 

Величина та динаміка урожайності основних сільськогосподарських 

культур у фермерських господарствах та сільськогосподарських 

підприємствах України, ц/га 

Культура Вид підприємства 
Рік 

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Культури 

зернові та 

зернобобові 

С.-г. підприємства 18,3 25,9 27,6 33,4 43,0 47,5 43,8 50,0 

Фермерські 

господарства 
15,8 22,0 21,9 24,0 32,1 35,3 33,4 39,2 

Різниця 2,5 3,9 5,7 9,4 10,9 12,2 10,4 10,8 

Буряк 

цукровий 

фабричний 

С.-г. підприємства 171,0 255,4 281,5 420,6 419,4 490,2 448,2 494,0 

Фермерські 

господарства 
186,3 238,1 250,8 387,2 376,0 507,1 422,3 486,4 

Різниця -15,3 17,3 30,7 33,4 43,4 - 16,9 25,9 7,6 

Соняшник 

С.-г. підприємства 11,8 12,8 15,4 17,4 22,8 20,5 23,0 23,5 

Фермерські 

господарства 
10,2 11,1 13,4 15,5 20,9 18,2 20,8 21,2 

Різниця 1,6 1,7 2 1,9 1,9 2,3 2,2 2,3 

Картопля 

С.-г. підприємства 109,1 147,8 171,0 192,0 221,2 256,4 198,6 212,1 

Фермерські 

господарства 
128,9 150,8 159,5 170,5 225,5 227,0 163,2 182,6 

Різниця -19,8 -3 11,5 21,5 -4,3 29,4 35,4 29,5 

Культури 

овочеві 

С.-г. підприємства 88,3 154,5 207,0 313,7 312,3 346,4 363,4 382,7 

Фермерські 

господарства 
78,2 136,5 159,2 264,4 288,2 297,0 316,3 307,9 

Різниця 10,1 18 47,8 49,3 24,1 49,4 47,1 74,8 

Культури 

плодові та 

ягідні 

С.-г. підприємства 10,9 16,0 38,2 51,4 64,0 53,7 70,8 72,5 

Фермерські 

господарства 
11,5 17,3 49,7 49,6 58,5 68,2 69,8 91,3 

Різниця -0,6 -1,3 -11,5 1,8 5,5 -14,5 1 -18,8 
 

Фермерські господарства покликані здійснювати надзвичайно 

відповідальну соціальну місію: сприяти утворенню середнього класу на селі; 

підвищенню зайнятості, добробуту, рівня і якості життя сільських жителів; 

підтримувати сільські громади, соціальну стабільність на селі, екологію 

довкілля. Проте зайнятість на фермах є не досить суттєвою – 2-3 працівники 

на одне господарство. Її можна суттєво підвищити на засадах диверсифікації 

основної діяльності малих ферм через нішеве, органічне, тепличне 

виробництво; розвитку додаткової діяльності у вигляді сільського зеленого 

туризму, народних промислів. Для середніх і великих ферм як види 

додаткової діяльності можуть розглядатися готельно-ресторанне 

господарство, логістика й зовнішньоекономічна діяльність. Для всіх 

господарств – це розвиток галузей тваринництва; переробка сировини й 

виробництво продуктів харчування; створення власних брендів і товарних 

марок, поширення фірмової торгівлі; надання послуг членам сільських 

громад. 

В умовах недостатньої фінансово-економічної стійкості фермерських 

господарств, бюджетного дефіциту, нерівних умов конкуренції на аграрних 
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ринках порівняно з великими товаровиробниками досягнення визначених 

пріоритетів розвитку є досить складним завданням. Тому його вирішення має 

ґрунтуватися на використанні інструментів товарного кредитування 

агрохолдингами фермерських господарств і гарантованого збуту продукції їм 

же. Також каналами збуту можуть бути державні та приватні освітні заклади, 

лікарні, санаторії і пансіонати, заклади громадського харчування. Велике 

значення для підтримки всіх видів діяльності має кооперування фермерських 

господарств на засадах організації обслуговуючих, збутових, переробних та 

інших видів кооперативів. Нарешті, це забезпечення тісних зв‘язків із 

сільськими громадами на засадах соціальної відповідальності з однієї 

сторони і підтримки фермерських господарств, - з іншої. 

Останнє десятиріччя функціонування сільськогосподарських 

підприємств характеризується постійним нарощенням обсягів виробництва 

продукції та збільшенням їх частки відносно господарств населення в 

середньому, на 15,0 %. Це стало можливим завдяки відтворенню їх 

матеріально-технічної бази на інноваційних засадах, застосуванню нових 

технологій,  підвищенню продуктивності праці. З іншої сторони, недосконале 

нормативно-облікове забезпечення та інші чинники призвели до низької 

рентабельності та згортання галузей тваринництва, а ринкові (маркетингові) 

чинники – до зосередження спеціалізації – на виробництві зернових та 

технічних, у т.ч. генномодифікованих (ГМО) культур. Це становить реальну 

загрозу для соціально-економічної безпеки сільськогосподарських 

підприємств та продовольчої безпеки країни загалом. 

У процесі досліджень відзначена значна амплітуда і навіть певна 

циклічність обсягів становищем аграрного виробництва через розміщення 

більшості сільськогосподарських підприємств у зоні ризикованого 

виробництва й несприятливі погодно-кліматичні умови. Разом з їх нерівним 

конкурентним становищем на аграрних ринках відносно великих 

агрохолдингів, не достатньо диверсифікованою діяльністю навіть на шкоду 

науково обґрунтованому землеробству, це викликає загрози та зменшення їх 

фінансово-економічної стійкості. Також недостатньо використовується 

наявний потенціал, особливо у частині кваліфікованих працівників, для 

розвитку органічного виробництва, продукція якого вже добре 

зарекомендувала себе на європейських ринках. 

Окреме місце у структурі сільського господарства країни займають 

великі (площею понад 10,0 тис. га) агрохолдинги та агрокорпорації (табл. 2). 

Зосереджуючи найбільші масиви сільськогосподарських земель, вони 

використовують найсучасніші техніку і технології  та забезпечують Україні 

провідне місце на світовому аграрному ринку у виробництві і збуті 

продовольчої продукції. Проте зареєстровані переважно в офшорних зонах, 

вони сплачують символічні податки, не мають достатньої мотивації 

дотримання екологічних стандартів, здійснюють масштабний вивіз 

фінансових капіталів та практично не беруть участі у підтримці розвитку 

сільських громад і сільських територій. Практично відіграючи 

комплексоутворюючу роль на селі замість згорнутих державних аграрних 
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підприємств, вони спричинили небувале вивільнення трудових ресурсів, 

збідніння сільського населення без відповідних фінансових, організаційно-

економічних та моральних відшкодувань. 

Таблиця 2  

Динаміка найбільших аграрних підприємств України за розміром 

землеволодінь станом на 01 січня 2018 р., тис. га  
Компанії 2013 р. 2015 р. 2018 р. 

UkrLandFarming 508 532 670 

Кернел Групп 330 330 422 

NCH -  400 400 

Миронівский Хлібопродукт 280 280 320 

Мрія Агрохолдинг 295 295 298 

Українські аграрні інвестиції  260 261 

Астарта-Київ 245 220 245 

HarvEast 220 220 197 

Агротон 170 171 151 

Sintal Agricultur 150 150 150 
 

Виявлені особливості функціонування та ефективності 

сільськогосподарських підприємств стосуються також нерівного 

конкурентного становища малих, середніх та великих сільськогосподарських 

підприємств у структурі аграрного сектору та на аграрних ринках. Це 

характеризується певною дискримінаційною ціновою та збутовою 

політикою, лобіюванням інтересів великого агробізнесу, проявами корупції, 

рейдерства, тіньової економіки. Тому організаційно-економічні пріоритети 

розвитку сільськогосподарських підприємств мають стосуватися 

забезпечення рівних умов діяльності на засадах виваженого державного 

регулювання і підтримки; вирівнювання диспропорцій у рослинництві та 

випереджаючого розвитку тваринництва на засадах науково обґрунтованої 

спеціалізації й раціонального природокористування; посилення соціальної 

відповідальності великих агрокорпорацій щодо малого й середнього бізнесу 

й вирішення проблем зайнятості сільського населення, функціонування 

сільських територій на засадах товарного кредитування, державно-

приватного партнерства, інноваційно-інвестиційного проектування, бізнес- та 

державного планування. 

Результати діяльності фермерських господарств характеризуються 

зростанням обсягів реалізації практично всіх видів продукції рослинництва і 

переважної більшості видів продукції тваринництва у значних масштабах 

(табл. 3). Це спричинено більше падінням гривні  більше, ніж у 3,0 разів, а не 

радикальними змінами у структурі виробництва. Як позитивний чинник 

можна відзначити зниження фондомісткості виробництва, особливо у 

рослинництві. Проте вона все ж залишається досить значною. Також 

спостерігається зростання матеріально-виробничих витрат господарств при 

одночасному зменшенні витрат на заробітну плату і соціальні відрахування.  

Таблиця 3  
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Реалізація сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами та сільськогосподарськими підприємствами України у 

2010-2018 рр., тис. т 

Вид продукції 

Роки 2018 

у % 

до 

2010 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Культури зернові та 

зернобобові 
23662 28609 33669 38345 40220 45830 37622 39320 42455 179,4 

Культури олійні 7757 7907 10785 12186 13173 14631 12242 13696 13685 176,4 

Буряк цукровий 

фабричний 
9767 11873 10817 5634 8998 5819 10879 12534 5015 51,3 

Картопля 291 349 438 460 543 391 277 269 268 92,1 

Культури овочеві 646 900 962  886 956 1044 889 968 960 148,6 

Культури плодові та 

ягідні 
231 230 284 342 1215 294 248 229 341 147,6 

Сільськогосподарські 

тварини (у живій 

масі) 

1587 1687 1736 1953 1957 1947 2176 2001 1009 63,6 

Молоко 2004 2061 2360 2409 2506 2538 2543 2690 2603 129,9 

Яйця, млн шт. 9416 10790 11156 11322 11735 8897 7141 7223 8051 85,5 

Вовна, т 518 544 404 320 303 271 185 147 169 114,7 
 

В обсягах та структурі реалізованої продукції фермерських господарств 

значну перевагу має рослинницька. Значна частка зернових і технічних 

культур реалізується на місцевих ринках і зернотрейдерам, менша – 

переробним підприємствам та за іншими каналами збуту. Географія 

реалізації теж у 95,0% випадків у межах своєї області і лише 5,0% продукції 

збувається в інших регіонах. Сільськогосподарські підприємства мають 

більш структурований збут і за маркетинговими каналами, і територіально. 

Саме вони забезпечують зовнішньоекономічну діяльність галузі. При цьому 

порівняно з 2010 р. у 2018 р. ціни на реалізацію сільськогосподарської 

продукції зросли у 3,0-6,0 разів. За цей же період у 3,9 разів зросли прибутки 

сільськогосподарських підприємств, але рівень рентабельності операційної та 

основної діяльності практично не змінився. Це свідчить про необхідність 

зміни організаційно-економічних пріоритетів фермерських господарстві 

сільськогосподарських підприємств у напрямі удосконалення їх бізнес-

процесів та операційної діяльності загалом. 

Важливим результатом діяльності фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств є зростання обсягів 

зовнішньоекономічної діяльності. При від’ємному національному експортно-

імпортному сальдо практично по всіх видах основної продовольчої продукції 

експорт перевищує імпорт, а по групі зернових і технічних культур навіть у 

3,0-5,0 разів. Експорт у країни ЄС перевищує імпорт у 3,0 разів. При цьому 

туди спрямовується лише 18,0 % продовольчих товарів. Важливими 

торговими партнерами країни є країни Азії та Африки, меншою мірою – 

СНД. Як вкрай негативна тенденція сприймається звуження в останнє 
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десятиріччя товарної номенклатури експорту до зернових і технічних у 2018 

р. відповідно до 84,0 % і 11,7 %. Ще 1,6 % експорту припадає на молоко і 

молокопродукти, на інші товарні групи – менше одного відсотка. Тому 

організаційно-економічні пріоритети щодо розвитку зовнішньої торгівлі 

мають бути направлені на збалансування структури експорту продовольчих 

товарів. 

Фінансово-економічні результати діяльності характеризуються 

зростанням чистих прибутків, кількості прибуткових господарств і 

підприємств, що є запорукою їх стійкості й безпеки та 

конкурентоспроможності. За останнє десятиріччя податкове навантаження 

зросло майже у 4,0 разів, а за останні три роки, - майже вдвічі. Це не дозволяє 

малим та середнім підприємствам зміцнити своє фінансове становище. З цих 

та інших причин майже 25,0 % з них залишаються збитковими. Власні 

прибутки також є основним джерелом інвестицій у подальший розвиток. Їх 

обсяги, у т.ч. за рахунок залучених ресурсів, постійно зростають. Однак 

частка прямих іноземних інвестицій є досить не значною і коливається у 

межах 500,0-600,0 млн. дол. США в останні роки, що має поясненням  слабкі 

гарантії їх безпеки через нестійкість соціально-економічної обстановки, часті 

зміни урядів та правил ведення бізнесу. Разом з тим щорічний вивіз капіталів 

з галузі офіційно теж фіксується на даному рівні. Це свідчіть про підвищення 

інвестиційної привабливості господарств і підприємств галузі як 

організаційно-економічного пріоритету їх функціонування та розвитку. 

У четвертому розділі “Напрями пріоритетного розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств” 

обґрунтовано впровадження органічного виробництва у фермерські 

господарства й сільськогосподарські підприємства; розроблено напрями 

удосконалення виробничої та збутової діяльності; обґрунтовано вирішення 

проблем трудоресурсного та інтелектуального забезпечення аграрного 

виробництва. 

До організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств належить виробництво 

органічної продукції. Це зумовлено необхідністю забезпечення масового 

споживання якісної їжі за доступними цінами та збереження здоров’я нації, а 

також відтворення природних ресурсів, довкілля, сільських територій 

загалом на екологічних засадах. Організаційний складник пріоритету полягає 

у необхідності розбудови органічних мікро- і звичайних ферм та посилення 

їх ролі в органічному русі; забезпеченні національної сертифікації суб’єктів 

органічного виробництва і їх продукції; використанні кооперування й 

інтеграції у діяльності. Економічний складник пов’язаний з оптимізацією 

собівартості, витрат,  і цін; формуванням великих товарних партій для збуту; 

покращенням зайнятості й екологічної ситуації на селі; соціальною 

відповідальністю; рекламою й маркетинговими технологіями на аграрних 

ринках. 

В Україні є значні ресурси та резерви для розвитку органічного 

виробництва. Проте вони задіяні, за оцінками фахівців, лише на 10,0 % 
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наявного потенціалу. За умови, що потреба в органічній продукції постійно 

збільшується, є значні перспективи його зростання.  Вони пов’язані з 

виходом на європейські ринки, насамперед, органічного ягідництва шляхом 

формування великих партій товарної продукції від фермерських господарств 

і сільськогосподарських підприємств, які формуються на засадах їх 

кооперування та інтеграції. Також нагальним завданням є організація 

національної сертифікації у цій сфері, оскільки послуги іноземних 

сертифікаторів є дуже дорогими, що негативно впливає на ціну реалізації й 

навіть унеможливлює розвиток органічного виробництва. 

Визначено, що проблеми зі збутом органічної продукції у вітчизняних 

мережах торгівлі й громадського харчування пов’язані з великими сумнівами 

споживачів у правдивості інформації про продукцію, яка позиціонується як 

органічна.  Тому доцільно взяти для впровадження у практику 

американський досвід, коли одні й ті ж переробники укладають договори з 

одними й тими ж виробниками органічної сировини, а потім і торгівельними 

мережами. Така співпраця свідчить про гарантії органічності. Також не 

можна надавати гірші умови вітчизняним виробникам, купуючи їх органічні 

продукти на засадах відстрочки платежів, а імпортовані, - за повну 

передоплату. Фермерські господарства й сільськогосподарські підприємства 

мають користуватися державною й місцевою підтримкою як надавачі 

додаткових робочих місць та гармонізатори виробництва й природного 

середовища, приклади соціальної відповідальності. Зменшити ризики 

реалізації також можна на засадах державно-приватного партнерства, 

направляючи товарні потоки в дитсадки, школи, лікарні, пансіонати, інші 

бюджетні підприємства й організації. 

Реалізація та збут формують третю, заключну стадію відтворення 

сільськогосподарського виробництва та відіграють значну роль у 

забезпеченні його прибутковості, фінансово-економічної стійкості і, в 

кінцевому рахунку, – ефективності. Вони формуються під впливом 

сукупності різновекторних чинників, які можна виокремити у групи 

внутрішніх та зовнішніх, позитивних та негативних. Тому їх своєчасне 

врахування та оцінка й діагностика є однією з важливих практичних засад та 

умов забезпечення збуту. При цьому виявлено, що основними чинниками, які 

негативно впливають на збут та його ризиками є: нерівні умови реалізації 

продукції для малих і середніх та великих товаровиробників; дефіцит 

аналітичної інформації про ринки й канали збуту; цінова дискримінація; 

недосконала логістика (первинна переробка й доробка, засоби зберігання, 

перевезень тощо); хвилеподібні виробництва і попит, які не завжди 

співпадають в обсягах та часі. 

Фермерські господарства і сільськогосподарські підприємства 

використовують різні форми (гуртова, роздрібна, гуртово-роздрібна) й 

канали збуту. Найбільш поширеними й традиційними каналами є торгові 

посередники, фірмова торгівля, іншим підприємствам, населенню (рис. 4). Їх 

доповнюють товарне кредитування, бартер, реалізація на давальницьких 

умовах. Реалізація здійснюється також за однорівневими й багаторівневими 
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каналами, що має як певні переваги, так і недоліки. У першому випадку, це 

надійність партнерської бази, але можливе подовження термінів і зменшення 

обсягів реалізації, у другому, - збільшення напрямів і обсягів реалізації, але 

втрата певних функцій, зокрема, контролю, ін. Тому важливим є комплексне 

їх поєднання з метою використання переваг і зменшення негативних проявів 

шляхом створення логістично-маркетингових систем як важливого 

організаційно-економічного пріоритету розвитку. Це сприятиме, з іншої 

сторони, й посиленню інформаційної та аналітичної функцій маркетингу і на 

цій основі, - підвищенню ефективності збуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Структура каналів збуту продукції фермерськими 

господарствами й сільськогосподарськими підприємствами 
 

У процесі досліджень було виявлено, що в Україні загалом і 

Херсонській області зокрема недостатньо розвинутою залишається ринкова 

інфраструктура. Тому організаційно-економічні пріоритети розвитку 

фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств мають бути 

направлені на всебічну підтримку її суб’єктів, - товарних бірж, торгових 

домів, гуртових та гуртово-роздрібних ринків. Така співпраця сприяла б 

організованій реалізації продукції, зменшенню діяльності тіньових 

посередників, збалансуванню попиту і пропозиції та зменшенню 

хвилеподібних їх проявів. 

Враховуючи, що виробництво більшості продовольчих товарів 

фермерськими господарствами і сільськогосподарськими підприємствами 

значно перевищує попит на них, особливо на Півдні країни, зокрема, в 

Херсонській області, важливе значення в якості організаційно-економічних 

пріоритетів їх розвитку та функціонування мають маркетингові стратегії 

захоплення нових ринків, у т.ч. закордонних. З цією метою пропонується 

утворення збутових кооперативів або спілок, альянсів господарств і 

підприємств-експортерів. Також важливе значення має диференціація 

торгових марок і брендів у цьому процесі. Відомо, що бренд “херсонські 

сільськогосподарські і продовольчі товари” здобув національне і міжнародне 

визнання як найбільш якісні та престижні. Проте під нього часто маскуються 

інші товаровиробники, з менш привабливим іміджем та репутацією. Тому 

доцільно просовувати на споживчий ринок нові бренди місцевості. Цей 

Основні канали збуту сільськогосподарської продукції 
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досвід мають підприємства “Чумак”, “Таврія”, “Князя Трубецького”, чия 

плодоовочева продукція, олії, соуси, майонези; коньяки; вина мають власні 

ринкові ніші й гарантований збут. 

За останні 15-20 років у сільському господарстві країни та суміжних з 

ним галузях сільської економіки відбулося безпрецендентне вивільнення 

працівників. За різними оцінками, біля 5,0 млн. осіб економічно активного 

населення опинилися на умовах самозайнятості. При цьому фермерські 

господарства забезпечують роботою у різні роки менше 100,0 тис. 

працівників.  У сільськогосподарських підприємствах рівень зайнятості дещо 

вищий – понад 600,0 тис. осіб у 2018 р., що відповідає нормативу 1-2 

працівників на 1,0 га площі сільськогосподарських угідь. Безумовно, 

зменшення кількості зайнятих є об’єктивним та незворотним процесом через 

стрімке впровадження інновацій та оцифрування аграрного виробництва. 

Проте досліджувані суб’єкти господарювання агросфери мають значний 

потенціал для збільшення зайнятості. 

Оскільки фермерські господарства розміром 50 га і більше 

спеціалізуються на високотехнологічному та рентабельному виробництві 

зернових і технічних культур, не мають економічних причин для 

диверсифікації, то рівень зайнятості в них можна вважати стабільним. 

Виняток становить впровадження нішевих культур та первинної переробки 

сировини. У малих фермерських господарствах його можна суттєво 

збільшити за рахунок впровадження нішевого, органічного виробництва із 

налагодженням збуту на засадах кооперації, товарного кредитування та 

партнерства з великими аграрними й переробними підприємствами. Має 

зміст також розвиток народних промислів, сільського зеленого туризму, 

кошикової торгівлі он-лайн. 

У сільськогосподарських підприємствах з диверсифікованим 

інноваційним основним виробництвом підвищення зайнятості можливе 

шляхом здійснення додаткових видів діяльності: переробки, фірмової 

торгівлі; надання послуг, у т.ч. з логістики, будівництва, готельно-

ресторанного господарства; створення навчально-наукових та дорадчих 

центрів. Це дозволить найближчим часом збільшити кількість зайнятих 

майже вдвоє. Відповідно, зростуть доходи та рівень життя сільського 

населення. Також це буде значним морально-етичним та психологічним 

чинником відродження колишнього ентузіазму та надії на світле майбутнє, а 

суб’єкти господарювання агросфери стануть опорними центрами або ядрами 

соціально-економічного та виробничо-екологічного каркасу організації 

сільських територій. 

Велике значення для стимулювання зайнятості та мотивації 

продуктивної праці має удосконалення соціально-трудових відносин між 

працівниками, менеджерами та власниками господарств і підприємств. Це 

означає дотримання Кодексу законів про працю у частині її оплати, 

отримання доходів і дивідендів;  нормативів зайнятості й відпусток; 

наявності пільг і штрафів; матеріальних і моральних стимулів; порядку 

звільнення й прийняття на роботу. Важливе значення має у цьому контексті 
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дотримання корпоративної та ділової етики загалом, формування 

позитивного іміджу суб’єктів господарювання агросфери. Також це всебічна 

підтримка підприємницької ініціативи та захист прав інтелектуальної 

власності у зв’язку з цим. 

У п’ятому розділі “Механізми та інструменти здійснення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських та 

сільськогосподарських підприємств” визначено напрями нормативно-

правового та аналітично-інформаційного забезпечення здійснення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку; запропоновано заходи 

щодо посилення подальшого розвитку кооперування фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств;обґрунтовано поширення 

використання інноваційно-інвестиційних інструментів забезпечення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських та 

сільськогосподарських підприємств. 

В основі функціонування й розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств, як і всіх інших суб’єктів 

господарювання  лежать процеси розширеного відтворювання як 

повторювані у певній послідовності певні господарські операції. Саме з ними 

пов’язані вся їх виробничо-операційна, фінансово-економічна та 

інвестиційна діяльність, конкурентоспроможність та організаційно-

економічні пріоритети. Для останніх відтворення є і джерелом, і мотивом або 

стимулом, і метою здійснення на перспективу. Тому його нормативно-

правове й інформаційно-аналітичне забезпечення є важливою запорукою 

досягнення визначених пріоритетів у теперішній та майбутній період. 

Основою нормативно-правової й інформаційно-аналітичної бази 

розширеного відтворення й інших аспектів діяльності господарств і 

підприємств є нормативно-законодавчі акти й інші матеріали; інформація 

фінансового та управлінського обліку; спостереження фахівців, менеджерів і 

власників; дані системного моніторингу, опитувань і анкетувань. При цьому 

важливе значення має сегментація обліку і розподіл єдиного облікового 

рахунку щодо зносу й амортизації основних засобів на два окремі, оскільки 

знос і амортизація мають різний економічний зміст та відіграють різну роль в 

якості фінансових джерел або ресурсів виробничого відтворення. 

Системний моніторинг діяльності фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств покликаний надавати достовірну 

інформацію про фактичний стан діяльності, виробничого відтворення, його 

вузькі місця та ризики у кожному конкретному фермерському господарстві й 

сільськогосподарському підприємстві (рис. 5). При цьому його предметом є 

як зовнішні, так і внутрішні чинники, які спостерігаються за центрами 

відповідальності або підрозділами. Також в умовах цифровізації обліково- та 

аналітично-інформаційного забезпечення дані моніторингу мають бути не 

просто первинними, а опрацьованими та узагальненими. З такою метою 

використовуються відповідні методи й інструменти групування кількісних 

показників, відносних величин, розрахунок трендів та встановлення 

можливих похибок і відхилень у кількісному вираженні. Вказане дозволить 
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зробити інформацію більш якісною, підвищить швидкість її залучення у 

системному управлінні щодо визначення й досягнення організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств. 

Призначення 

моніторингу 

стану і розвитку 

фермерських 

господарств і с/г 

підприємств 

 Збір та аналіз внутрішньої та зовнішньої інформації про стан 

діяльності. 

Виявлення "вузьких місць". 

Аналіз та оцінка фінансових та інвестиційних операцій. 

Аналіз зовнішнього середовища та оцінка нових можливостей. 

Контроль ризиків діяльності. 

Виявлення резервів зниження собівартості, підвищення 

прибутку й конкурентоспроможності. 

Виявлення кризових явищ і ризиків у фінансовій та 

господарській діяльності. 

Етапи 

системного 

моніторингу 

 Обґрунтування сфер спостереження: зовнішніх та внутрішніх 

суб'єктів та об'єктів даних моніторингу. 

Визначення характеру інформації, яку треба зібрати, 

проконтролювати та обробити. 

Організація системи збору та обробки інформації. 

Розробка моделей координації даних для прийняття 

управлінських рішень. 

Прийоми та 

інструменти 

моніторингу 

 Складання порівняльних таблиць за ряд років,  виявлення 

відхилень в абсолютних сумах та у відносних показниках (у %) за 

основними об'єктами господарської та фінансової діяльності. 

Визначення відносних відхилень показників (у % відносно до 

базового періоду). 

Визначення показників за ряд років (кварталів) у % до будь-

якого підсумкового показника (до суми балансу, власних активів 

тощо). 

Визначення спеціальних коефіцієнтів, які характеризують 

співвідношення між окремими статтями звітності. 

Рис. 5. Обґрунтування призначення моніторингу, прийомів та 

інструментів його здійснення у фермерських господарствах і 

сільськогосподарських підприємствах 
 

У функціонуванні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

провідне значення має статус їх неприбутковості; набуття земельних ділянок 

і оподаткування землекористування; номенклатура можливих послуг і 

скорочення трансакційних витрат учасників. 

В умовах автоматизації та оцифрування виробничих і бізнес-процесів в 

аграрній сфері економіки провідну роль у здійсненні організаційно-

економічних пріоритетів розвитку аграрного виробництва відіграють 

інноваційно-інвестиційні інструменти. Серед них провідна ролі належить 

інноваційно-інвестиційним проектам. Вони дозволяють впроваджувати у 

практику інновації, які можуть бути забезпечені інвестиціями навіть із 

власних прибутків, що стратегічно важливо для малих і середніх суб’єктів 

агробізнесу та важко кредитуються банківськими й іншими установами через 

відсутність достатнього ліквідного заставного майна. Зокрема, такий проект 

був розроблений для зерновиробництва на засадах селекції більш 
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продуктивного насіннєвого матеріалу й застосування інноваційних 

технологій вирощування з визначенням обсягів інвестицій, ймовірних 

прибутків, рентабельності, термінів окупності. 

Інноваційно-інвестиційні інструменти у вигляді заходів з розробок та 

впровадження нової техніки і технологій вітчизняних зразків мають 

забезпечити організаційно-економічні пріоритети, направлені на всебічну 

екологізацію виробництва, покращення умов праці працівників і керівництва, 

а також збільшення продуктивності ресурсокористування. Зокрема, це 

система No Till, яка при менших затратах коштів і праці дозволяє 

відтворювати природну родючість ґрунтів, отже, підвищувати ефективність 

та конкурентоспроможність виробництва. 

У сукупності інноваційно-інвестиційних інструментів надзвичайна  

роль має відводитися та відводиться капітальним вкладенням та капітальним 

інвестиціям у здійсненні процесу сільськогосподарського відтворення, 

особливо на рівні основних засобів. При цьому велике значення має чітке їх 

розмежування не тільки у безпосередній діяльності, але й в обліку та 

управлінні. Встановлено, що через дефіцит власних фінансових ресурсів 

фермерські господарства й сільськогосподарські підприємства здійснюють 

капітальні вкладення переважно у ремонт або модернізацію вже існуючих 

основних засобів. Також вони мають недостатню активність щодо здійснення 

капітальних інвестицій (табл. 4). 

Таблиця 4 

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності, у 

фактичних цінах, млн. грн. 

Показник 

2015 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
2019 р. до 

2015 р., % 
млн. 

грн 
% 

млн. 

грн 
% 

млн. 

грн 
% 

млн. 

грн 
% 

Всього  32573 100 75714 100 93096 100 125254 100 384,5 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове господарство 
1617 5 3381 4,5 5016 5,4 7309 5,8 452,0 

y т.ч. сільське господарство, 

мисливство та пов’язані з ними 

послуги 

1552 4,8 3278 4,3 4905 5,3 7190 5,7 463,3 

Промисловість  13651 41,9 28191 37,2 35031 37,6 44804 35,8 328,2 

Будівництво 1109 3,4 4675 6,2 4929 5,3 6300 5 568,1 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

1285 3,9 5322 7 7614 8,2 11655 9,3 907,0 

Діяльність готелів та ресторанів 469 1,4 1074 1,4 1508 1,6 1483 1,2 316,2 

Діяльність транспорту та зв’язку 7452 22,9 15015 19,8 16887 18,1 20329 16,2 272,8 

Інші види економічної 

діяльності 
6990 21,5 18056 23,9 22111 23,8 33374 26,7 477,5 

На основі наявних статистичних даних та здійснених розрахунків було 

визначено перше місце Херсонської області за обсягом капітальних 

інвестицій у країні протягом останніх двох років. Вони стосуються 

інвестування великим агробізнесом та державою проектів зеленої енергетики 

у вигляді вітрових та сонячних електростанцій. Їх впровадження обернеться 
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не тільки прибутками для інвесторів, але й позитивно позначиться на 

забезпеченні енергетичних потреб населення сільських територій, 

фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств. Таким 

чином, у забезпеченні організаційно-економічних пріоритетів велике 

значення мають не тільки прямі, але й не прямі інноваційно-інвестиційні 

інструменти, такі, як капітальні інвестиції загального призначення. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі отримано нове вирішення складної наукової 

проблеми визначення сутності організаційно-економічних пріоритетів 

розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Це 

дозволяє зробити наступні висновки теоретичного, методологічного та 

прикладного характеру: 

1. Організаційно-економічні пріоритети розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств означають першочергові , 

логічно пов’язані у єдиній системі причинно-наслідковими зв’язками, 

відносинами цілі, завдання, джерела і ресурси,  напрями і шляхи, механізми, 

інструменти й інші засоби досягнення. Вони проявляються на рівні основних 

сфер аграрного виробництва або ланок процесу сільськогосподарського 

відтворення: “природного середовища, ресурсів, екології – 

сільськогосподарського виробництва і збуту – населення, соціальної сфери, 

сільських територій”. Для збільшення результативності досягнення вони 

систематизуються на часткові за галузевим, територіальним, 

функціональним, проблемно-цільовим принципами. Для фермерських 

господарств та сільськогосподарських підприємств як найбільш 

представницьких утворень агросектору вони можуть і співпадати (наприклад, 

у частині безпеки, збільшення обсягів виробництва та ін.), і не співпадати (у 

частині розміщення, спеціалізації, диверсифікації виробництва; за 

напрямами, сферами, процесами, масштабами, у часі тощо. 

2. Вперше джерелами формування й досягнення організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств визначені конкурентні переваги 

вітчизняного  аграрного сектору. Вони мають глобальний, континентальний, 

національний (висока землезабезпеченість, розораність території, родючість 

ґрунтів, кваліфіковані кадри, наукова організація виробництва та ін.), а також 

регіональний, місцевий характер (агрокліматичні й інші умови й ресурси, 

спеціалізація й диверсифікація виробництва, державне регулювання тощо). У 

сукупності негативних  чинників і ризиків найбільш небезпечними  є саме 

організаційно-економічні (нерівні умови конкуренції на ринку для 

фермерських господарств та інших підприємств; значні сезонні й інші 

амплітуди обсягів виробництва, пропозиції, витрат, прибутків; різний доступ 

і можливості для інновацій та інвестицій; протиріччя державного 

регулювання й слабка підтримка фермерства; особливе становище 

агрохолдингів відносно вирішення екологічних та соціальних питань села, 

оподаткування), а також невизначеності, ринкові, погодно-кліматичні 
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доцільно сприймати як мотиваційні стимули для здійснення пріоритетів, 

направлених на їх вирішення. 

3. Системний підхід до визначення та здійснення організаційно-

економічних пріоритетів функціонування та розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств зумовив обґрунтування 

системного управління в якості основоположного інструменту їх 

забезпечення. Його змістовне визначення та структура дозволяють 

реалізовувати процесний, ситуаційний та функціональний підходи і 

відповідні їм підрозділи; втілювати тактичне й стратегічне управління. 

Інформаційно-аналітичною основою для оцінки, аналізу, діагностики 

діяльності, узагальнення явищ і процесів, прийняття управлінських рішень 

найбільш результативним уявляється їх системний моніторинг й 

управлінський облік за центрами витрат або відповідальності. Вони 

визначаються за функціональними, галузевими, територіальними, галузево-

територіальними підрозділами. Основними принципами системного 

управління нами визначені: багатоплановості, багатомірності, ієрархічності, 

різнопорядковості властивостей, динамічності. 

4. У методології досліджень основоположними індикаторами 

ефективного функціонування та визначення й здійснення організаційно-

економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств обґрунтовано характер процесу 

аграрного відтворення з можливістю його розширеної форми; здійснення 

амортизації основних засобів та їх відновлення; отримання фінансових 

результатів та прибутків і їх використання. При цьому методологічне 

значення має раціональна організація і порядок їх обліку та інтерпретації й 

аналізу для потреб системного управління на основі узгоджених 

законодавчих і нормативних актів, національних і міжнародних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та інших облікових форм, а також 

шляхом вибору методів амортизації й забезпечення цільового використання 

амортизаційного фонду; облікової систематизації, деталізації і розмежування 

фінансових результатів за видами діяльності; обліку напрямів розподілу 

прибутків, у т.ч. їх відображення від інвестиційної діяльності. 

5. Інформаційне забезпечення фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств є важливим складником їх діяльності та 

здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку. Його систему 

формують бухгалтерський облік; контроль і аудит; програмне забезпечення; 

інформаційна безпека; дорадництво й інші позаоблікові джерела. 

Інформаційна система націлена на виконання наступних функцій: адекватне 

відображення дійсності; відповідність нормативно-правовим актам; науково-

пізнавальна; підтримка системи. Критерієм відповідності інформації є якість, 

яку забезпечують її багатовимірність, своєчасність, дохідливість, доречність, 

достовірність, фіксованість, співставність. Важливе значення має залучення 

до роботи з нею інноваційних працівників, здатних отримувати, 

узагальнювати, зберігати, використовувати в умовах цифрової економіки та 

виробництва. 
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6. У методології визначення та здійснення організаційно-економічних 

пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств важливе значення мають планування, прогнозування та 

моделювання. У сукупності планів основоположними є стратегічні плани як 

найбільшою мірою націлені на майбутнє, а серед них фінансові, а також 

інноваційно-інвестиційні проекти, які допомагають вирішити проблеми 

відповідних джерел і ресурсів як основоположні при забезпеченні 

пріоритетів. Обґрунтованість, реалізм і результативність планів ґрунтується 

на відповідних прогнозах, які з цією метою мають бути багатоваріантними. 

Образ або узагальнення запланованих та прогнозованих об’єктів і процесів 

надають оптимізаційні та стохастичні моделі, розроблювані з допомогою 

методів програмування (лінійного, нелінійного, цілочисельного та ін.). 

7. Фермерські господарства, займаючи провідне місце за кількістю у 

структурі суб’єктів агробізнесу, не змогли стати такими в обсягах 

виробництва, забезпеченні зайнятості й формуванні середнього класу на селі. 

Маючи переважаючі розміри 20,0-50,0 га, вони спеціалізуються, переважно, 

на виробництві зернових та соняшнику, тоді як для досягнення високої 

рентабельності рекомендованими є розміри від 250,0 га. Отже, на 

ефективність діяльності ферм впливають розміри, спеціалізація та 

рентабельність виробництва. Виходячи з цього, організаційно-економічними 

пріоритетами розвитку фермерських господарств є: узгодження спеціалізації 

й диверсифікації діяльності з розмірами; інноваційне оновлення матеріально-

технічної бази й технологій; відродження тваринництва; забезпечення 

зайнятості, підтримка сільських громад та вирішення екологічних і 

соціальних проблем сільських територій. 

8. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств 

характеризується збільшенням обсягів виробництва продовольчої продукції 

та зростанням  частки у їх забезпеченні; використанням інноваційної техніки 

й технологій та збільшенням продуктивності праці й вивільненням 

працівників. Йдеться й про гіпертрофований розвиток виробництва зернових 

і технологічних культур і згортання тваринництва та скорочення природної 

продуктивності сільськогосподарських угідь; недостатнє використання 

потенціалу органічного виробництва. Також це панівне становище 

агрохолдингів на аграрних ринках та їх недостатня участь у відтворенні та 

збереженні сільських територій і сільського способу життя загалом. Тому 

організаційно-економічні пріоритети розвитку сільськогосподарських 

підприємств повинні охоплювати: забезпечення рівноправної конкуренції 

засобами державного регулювання й підтримки; раціональна спеціалізація й 

диверсифікація виробництва з дотриманням екологічних та 

природоохоронних вимог; збереження комплексоутворюючої ролі 

агрохолдингів щодо сільської економіки через механізми товарного 

кредитування державно-приватного партнерства та соціальної 

відповідальності. 

9. Результати функціонування й тенденції розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств як основа прийняття 
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управлінських рішень щодо подальших їх організаційно-економічних 

пріоритетів охоплюють: постійне збільшення обсягів виробництва та збуту 

продукції із одночасним збільшенням частки сільськогосподарських 

підприємств у їх структурі та подальшим згортанням тваринництва й 

зростанням птахівництва, повільним зростанням показників рентабельності; 

зростанням обсягів експорту з орієнтацією на європейські, азійські та 

африканські країни та звуженням його товарної номенклатури до зерно-

технічної групи до гіпертрофованих 95,7 %. Також йдеться про зростання 

прибутковості суб’єктів господарювання з одночасним збільшенням 

виробничих витрат і скороченням зайнятих, заробітної плати і соціальних 

виплат. Збитковими залишаються майже четверта частина господарств і 

підприємств, а рівень податкового навантаження зріс за останні 3 роки майже 

у 2,0 разів. Частка прямих іноземних інвестицій у їх діяльність коливається 

на рівні 1,6 % від загального по національному господарству, а у вартісному 

виразі дорівнює вивозу капіталу з галузі. Тому організаційно-економічні 

пріоритети розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств мають бути направлені на зменшення та ліквідацію вказаних 

диспропорцій. 

10. Визначення органічного виробництва як організаційно-

економічного пріоритету розвитку фермерських господарств і 

сільськогосподарських підприємств зумовлено необхідністю забезпечення 

якісного доступного харчування як запоруки здоров’я населення; засобу 

збереження довкілля й вирішення екологічних та соціальних проблем 

сільських територій. Його реалізація пов’язана з розвитком мікро- та 

звичайного фермерства та їх виходом на ринок органічної продукції шляхом 

кооперування й інтеграції; удосконаленням структури витрат і оптимізацією 

цін реалізації; національною сертифікацією; гарантіями надання правдивої 

інформації про органічність; державною і місцевою підтримкою як втілення 

соціальної відповідальності через державно-приватне партнерство у напрямі 

зменшення ризиків на основі гарантій збуту; протекціонізм на внутрішньому 

ринку відносно зарубіжних конкурентів. 

11. Організаційно-економічні пріоритети розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств у частині реалізації та 

збуту готової продукції визначені як сукупність певних дій і процесів у 

вигляді утворення та використання логістично-маркетингових систем як 

основи підвищення ефективності збуту на засадах посилення переваг 

системного поєднання його форм, каналів, аналітичних та інформаційних 

ресурсів. Також це всебічна підтримка формування та активізації суб’єктів 

ринкової інфраструктури – товарних бірж, торгових домів, гуртових ринків, 

нетрадиційних методів та інструментів збуту. Нарешті, йдеться про 

впровадження маркетингових стратегій захоплення нових ринків, у т.ч. 

зарубіжних, через перевиробництво сільськогосподарської продукції, 

зокрема, у Херсонській області із диференціацією її національно- та 

всесвітньовідомого бренду “херсонська” на більш конкретизовані за 

виробниками і категоріями товарів. 
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12. Підвищення ефективності праці, зайнятості й добробуту 

сільського населення належить до організаційно-економічних пріоритетів 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств. 

Його здійснення ґрунтується на диференційованих заходах відповідно до їх 

розмірів, спеціалізації та рентабельності. Для мікро- та малих ферм це 

створення нішевого, органічного виробництва та додаткових видів 

діяльності, кошикових продажів, переробки на засадах кооперування. Для 

великих ферм, а також сільськогосподарських підприємств – це 

диверсифікація діяльності шляхом формування тепличного господарства, 

готельно-ресторанного бізнесу, переробки й логістики, товарного 

кредитування й гарантованого збуту для малих форм аграрного 

господарювання, створення науково-навчальних центрів і комбінатів з 

інноваційної підготовки кадрів. Для всіх господарств і підприємств – це 

організація фірмової та онлайн торгівлі; створення та реклама власних 

торгових марок та брендів. Також це удосконалення соціально-економічних 

відносин, інтелектуального капіталу, корпоративної етики й ділової репутації 

та іміджу. 

13. Виявлено, що основоположним чинником визначення й 

досягнення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств є процеси виробничого 

відтворення, його характер, якість та ефективність. Тому першочергове 

значення у здійсненні пріоритетів має нормативно-правове та інформаційно-

аналітичне забезпечення виробничого відтворення й інших складників 

діяльності. Його джерелами визначені нормативно-законодавчі акти; 

облікова інформація  з виокремленням рахунків та розподілом даних про 

знос і амортизацію основних засобів та її розуміння як основного 

фінансового джерела операційно-відтворювальної діяльності; власні 

спостереження власників і працівників; матеріали системного моніторингу, 

опитувань і анкетувань. При цьому моніторинг має здійснюватися за 

центрами відповідальності та обробкою і узагальненням інформації для її 

подальшої цифровізації. Це дозволить значно підвищити якість управління й 

швидкість прийняття управлінських рішень та їх результативність щодо 

організаційно-економічних пріоритетів діяльності і розвитку фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств. 

14. Встановлено, що фермерські господарства та 

сільськогосподарські підприємства площею до 1000 га становлять найбільшу 

групу суб’єктів господарювання агросфери. Однак через ці обмеження 

земельних ресурсів та пов’язаних з ними інших факторів виробництва вони 

не можуть гарантувати належні стандарти й формувати великі товарні партії 

продукції, як цього вимагає аграрний ринок, особливо зовнішній. Як 

наслідок, знижується ефективність господарювання, його фінансові 

результати, фінансово-економічна стійкість, соціальна функція підтримки 

середнього класу на селі. Тому на перший план у перспективному розвитку 

обґрунтовано організаційно-економічні пріоритети у вигляді розвитку 

результативних форм кооперування та інтеграції. Зокрема, йдеться про 
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сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. 

15. Інноваційно-інвестиційні інструменти в умовах автоматизації й 

оцифрування сільськогосподарського виробництва мають провідне значення 

у формуванні та здійсненні організаційно-економічних пріоритетів 

фермерських господарств і аграрних підприємств, що полягають у 

збільшенні продуктивності ресурсів як основних факторів виробництва; 

відтворенні й модернізації основних засобів на інноваційних засадах; 

всебічній екологізації діяльності й покращенні споживчих властивостей 

продовольчої сировини і продукції. При цьому такими інструментами 

визначено інноваційно-інвестиційні проекти, інноваційно-інвестиційні 

заходи, капітальні вкладення й капітальні інвестиції, у т.ч. за межами 

господарств і підприємств, але які впливають на підвищення їх ефективності 

й конкурентоспроможності та здійснюються великим агробізнесом і 

державою, наприклад, у зелену енергетику, виробничу інфраструктуру та 

логістику тощо. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Сумський національний аграрний університет, 

Суми, 2020. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано категоріальний зміст та складові 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств; визначено конкурентні переваги та 
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ризики функціонування й розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарських підприємств; виявлено необхідність та вказано на 

особливості системного управління пріоритетним розвитком фермерських 

господарств та сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано обліково-

аналітичні показники, критерії та методи оцінки й діагностики ефективності 

функціонування фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств; визначено чинники здійснення організаційно-економічних 

пріоритетів функціонування та розвитку (згідно розмірів, спеціалізації, 

розміщення); обґрунтовано інструменти та ресурси забезпечення 

організаційно-економічних пріоритетів. У дисертації проаналізовано 

значення фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств у 

аграрному виробництві; здійснено оцінку фінансово- та організаційно-

економічній стійкості фермерських господарств та сільськогосподарських 

підприємств; проаналізовано виробничі, соціально-екологічні й 

організаційно-економічні результати функціонування й тенденції розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств. 

Обґрунтовано впровадження органічного виробництва у фермерські 

господарства й сільськогосподарські підприємства; розроблено напрями 

удосконалення виробничої та збутової діяльності; обґрунтовано вирішення 

проблем трудоресурсного та інтелектуального забезпечення аграрного 

виробництва. У дисертаційній роботі визначено напрями нормативно-

правового та аналітично-інформаційного забезпечення здійснення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку; запропоновано заходи 

щодо посилення подальшого розвитку кооперування фермерських 

господарств і сільськогосподарських підприємств;обґрунтовано поширення 

використання інноваційно-інвестиційних інструментів забезпечення 

організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських та 

сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: організаційно-економічні пріоритети, фермерські 

господарства, сільськогосподарські підприємства, розвиток, органічне 

виробництво, кооперування, виробнича та збутова діяльність, інноваційно-

інвестиційні інструменти. 

 

SUMMARY 

Skrypnyk S.V. Organizational and economic priorities for the 

development of farms and agricultural enterprises: theory, methodology, 

practice. – Manuscript. 

The thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.04 

– economics and management of enterprises (by economic activity). – Sumy 

National Agrarian University, Sumy, 2020. 

The dissertation substantiates the categorical content and components of 

organizational and economic priorities for the development of farms and 

agricultural enterprises; identified competitive advantages and risks of functioning 

and development of farms and agricultural enterprises; the necessity is revealed 

and the peculiarities of system management of priority development of farms and 
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agricultural enterprises are pointed out. The accounting-analytical indicators, 

criteria and methods of estimation and diagnostics of efficiency of functioning of 

farms and agricultural enterprises are substantiated; the factors of realization of 

organizational and economic priorities of functioning and development (according 

to the sizes, specialization, placement) are defined; the tools and resources for 

ensuring organizational and economic priorities are substantiated. The dissertation 

analyzes the importance of farms and agricultural enterprises in agricultural 

production; the assessment of financial and organizational-economic stability of 

farms and agricultural enterprises was carried out; the production, social-ecological 

and organizational-economic results of functioning and tendencies of development 

of farms and agricultural enterprises are analyzed. The introduction of organic 

production in farms and agricultural enterprises is substantiated; directions of 

improvement of production and sales activity are developed; the solution of 

problems of labor and intellectual support of agricultural production is 

substantiated. In the dissertation work the directions of normative-legal and 

analytical-information support of realization of organizational-economic priorities 

of development are defined; proposed measures to strengthen the further 

development of cooperation between farms and agricultural enterprises, 

substantiated the spread of the use of innovation and investment tools to ensure 

organizational and economic priorities for the development of farmers and 

agricultural enterprises. 

Key words: organizational and economic priorities, farms, agricultural 

enterprises, development, organic production, cooperation, production and 

marketing activities, innovation and investment tools. 
 


