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Агросфера є одним з вагомих секторів економіки України і має реальний потенціал 

забезпечити лідируюче положення у виробництві і переробці сільськогосподарської 

продукції. Важлива роль у цьому відводиться фермерським господарствам, що фактично 

стали повноправними суб'єктами в аграрній багатоукладній економіці, пройшли свій перший 

етап формування і становлення. Обумовлено це тим, що фермерські господарства як мала 

форма підприємництва мають переваги порівняно з великим виробництвом: прості в 

оформленні, входження в ринок і відхід з його для них не представляє серйозних проблем; 

відрізняються гнучкістю в господарській діяльності; швидко реагують на зміни кон'юнктури 

ринку; мають очевидну економію на внутрішньогосподарських перевезеннях і управлінських 

витратах у порівнянні з великими формуваннями; більшою мірою зацікавлені в більш 

ефективній роботі. Наразі у них є чимало соціально-економічних проблем і одна з яких – 

організація конкурентоспроможного виробництва. В умовах твердої конкуренції фермерські 

господарства можуть успішно функціонувати за умови виробництва конкурентоспроможної 

продукції. 

В економічній літературі розвиток фермерських господарств досліджується в різних 

аспектах, що знайшло відображення у наукових працях таких вітчизняних і закордонних 

вчених, як М.Бакетт, А.Головін, В.Зіновчук, Л.Мельник, І.Томич, М.Туган-Барановський, 

А.Чаянов, М.Шульський, В.Юрчишин та інших науковців. 

Дослідження довели, що в сучасних трансформаційних процесах в агросекторі 

важливе місце посідає фермерство, оскільки воно є однією з провідних форм 

господарювання в розвинених країнах світу. Фермерським господарством є господарство, 

яке базується на праці фермера та членів його родини з можливістю залучення найманих 

працівників. Фермерські господарства – це самостійна мала форма підприємництва в 

аграрному бізнесі, яка визначається як економічно і юридично самостійно господарюючий 

суб'єкт, що створюється окремим громадянином (сім'єю або групою осіб), і який здійснює на 

принципах комерційного розрахунку товарне виробництво, переробку, реалізацію і 

використання сільськогосподарської власної продукції на основі власного і позикового 

капіталу, землі, виробничих фондів, власної і найманої робочої сили.  

Роль та значення фермерських господарств, як і будь-якої форми господарювання, є 

не стабільними і усталеними компонентами суспільства, вони характеризуються 

динамічністю, яка піддається впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. До 

економічних чинників розвитку фермерства в Україні відносимо необхідність забезпечення 

продовольчої безпеки країни і населення якісними продуктами харчування, що є важливим 

елементом економічної політики держави. Розвиток фермерських господарств зумовлений 

також соціальними чинниками, пов'язаними з тенденціями розвитку колективних 

господарств. Все більш важливого значення набувають такі фактори, як рівень спеціалізації, 

кооперування, інтеграція, розміри підприємства тощо. Системний підхід щодо 

функціонування фермерських господарств і особливостей їх розвитку дозволив виявити їх 

позитивні і негативні сторони. 

Для оцінки значення і ролі фермерських господарств в аграрному виробництві нами 

здійснено типізацію цих формувань за різними ознаками, які істотно впливають на процеси 

господарювання: спеціалізація, залучення найманої праці, землезабезпечення і 

землекористування, організаційні форми ведення виробництва.  

На основі проведеного теоретичного дослідження, вивчення практики 

функціонування і розвитку фермерських господарств розроблена концепція їх подальшого 



вдосконалення і розвитку, стійкого за прибутковістю, захищеного в економічному, 

соціальному і правовому плані. Концепція включає систему заходів, що забезпечують її 

реалізацію на практиці та досягнення поставлених цілей і формується з блоків: формування 

усвідомленості товаровиробника у виборі шляху самостійного господарювання у формі 

фермерського господарства; концентрація землі в приватному секторі (у фермерів); 

збільшення чисельності фермерських господарств за рахунок трансформації особистих 

підсобних господарств; кооперація і спеціалізація фермерських господарств; формування 

первинного капіталу у формі пільгових кредитів; демонополізація переробних підприємств; 

наукове забезпечення розвитку фермерських господарств; використання досягнень НТП як 

необхідної умови підвищення стійкого розвитку аграрного виробництва; пізнання і 

правильне використання законів управління ринковою економікою як основи розвитку 

фермерських господарств. 

 

Список використаних джерел 

1. Мохненко А.С. Система прийняття управлінських рішень на підприємстві в умовах 

економічної кризи / А.С. Мохненко // Вісник економічної науки України. – 2015. – Вип. 2 

(29). – С. 62-65. 

 
 

ЗАДАЧІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 
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аспірант, 

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова 

 

Автомобіль на сьогодні є найбільш затребуваним товаром народного споживання. За 

цією та ще за рядом причин автомобілебудівна галузь є провідною галуззю 

машинобудування у розвинених країнах, а в аспекті економічного розвитку – однією з 

фундаментальних. 

По-перше, автомобільний транспорт дозволяє вирішувати господарсько-побутові 

завдання. 

По-друге, ця галузь є не тільки своєрідним «локомотивом» економіки у цілому (у 

певній частині), проте й є вектором, у напрямку якого координується функціонування інших 

галузей промисловості. А саме, інноваційна діяльність в автомобілебудуванні спричиняє 

«ланцюгову реакцію» і в інших галузях, що закономірно впливає на показник 

загальнопромислового зростання. 

По-третє, фактором, який обумовлює розвиток національного автомобілебудування в 

будь-якій країні, є прибутковість даної галузі в умовах сталого загальнодержавного 

розвитку. 

По-четверте, у залежності від домінуючого типу автомобілебудівного виробництва, 

який властивий країні, ця галузь задіюється при створенні і нарощуванні обороноздатності 

країни. Останнє автоматично витісняє цю галузь з усього спектра галузей економіки на 

стратегічні позиції. Так національна автомобілебудівна галузь у цьому аспекті має всі 

передумови для реалізації вже військово-промислового потенціалу як усередині країни, так і 

за її межами. 

Разом з тим, національній автомобілебудівній галузі, як і будь-якій масштабній 

системі властива деяка «крихкість», що спостерігалось під час останньої економічної кризи. 

Дані події і ряд інших не менш значних, стали причиною того, що у рамках планетарної 

економіки автомобілебудівна галузь стала найбільш депресивною галуззю. Слід зазначити, 

що на початок 2017 року на Україні спостерігається повний занепад автомобілебудівного 

комплексу (табл. 1). 
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