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У статті проведено аналіз сільськогосподарських підприємств України, розглянуто деякі їх відмінності з французькими під-
приємствами, зосереджено увагу на слабкому розвитку малих сільськогосподарських підприємств та недостатній нормативній 
базі для регулювання аграрних відносин на шляху до євроінтеграції. Встановлено першочергові заходи щодо здійснення реформ 
у сільському господарстві, які дозволять наблизитися до європейського рівня, забезпечуючи конкурентоспроможність на світо-
вому аграрному ринку.
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В статье проведен анализ сельскохозяйственных предприятий Украины, рассмотрены некоторые их различия с французски-
ми предприятиями, сосредоточено внимание на слабом развитии малых сельскохозяйственных предприятиях и недостаточной 
нормативной базе для регулирования аграрных отношений на пути к евроинтеграции. Установлены первоочередные меры по 
осуществлению реформ в сельском хозяйстве, которые позволят приблизиться к европейскому уровню, обеспечивая конкурен-
тоспособность на мировом аграрном рынке.
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The paper analyzes agricultural enterprises in Ukraine, considered some differences with French companies. The article is focused 
on weak growth of small farms and lack of regulatory framework for the agrarian relations regulation on the way of European integration. 
Priority measures were established for the implementation of reforms in agriculture. They will lead to competitiveness of enterprises on 
the European level and global agricultural market.
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Постановка проблеми. Сільське господарство є 
основою економіки України, тому потрібно регуляр-
но здійснювати підтримку та удосконалення сіль-
ськогосподарських підприємств, даючи можливість 
стабільно розвиватися та бути конкурентоспромож-
ними на світовому рівні. У цій сфері повинен бути 
налагоджений державний контроль за раціональним 
використанням земель тому, що Україна є однією із 
найбагатших країн, де знаходиться найбільше чор-
ноземів. Україна активно здійснює євроінтеграцію. 
Це вимагає від вітчизняних підприємств функціо-
нувати в якісно нових умовах. Зростання економі-
ки матиме кумулятивний характер лише за раху-
нок підвищення конкурентоспроможності продукції 
сільськогосподарських підприємств, тобто ефект від 
екстенсивного використання наявних виробничих 
потужностей перевищить потенційно можливий за 
рахунок інвестиційно-інноваційного зростання.

Встановлення соціально-економічних основ орга-
нізації сільського господарства України, створення 

сприятливих економічних умов для його ефективно-
го розвитку з метою гарантування продовольчої без-
пеки та вільного ведення сільського господарства, 
здійснюючи всі дії, встановлені згідно з чинним за-
конодавством [5].

Дослідження етапу розвитку сільськогосподар-
ських підприємств та аналіз і порівняння з провідни-
ми сільськогосподарськими країнами світу є завжди 
актуальним і викликає цікавість як у підприємців, 
так і країни в цілому.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Пи-
танню загального покращення ефективності та роз-
витку сільськогосподарських підприємств в Україні 
присвячена ціла низка наукових публікацій В.Г. Ан-
дрійчука [2], О.М. Бородіної [3], І.Г. Кириленка, 
М.Г. Лобаса, І.І. Лукінова, П.Т. Саблука, В.Я. Ме-
сель-Веселяка.

Враховуючи те, що Україна активно здійснює 
євроінтеграцію, постійно повинно відбуватися вдо-
сконалення ведення сільського господарства, у тому 
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числі системи розвитку сільськогосподарських під-
приємств.

Зокрема, авторами статті у процесі досліджен-
ня етапів, що визначають розвиток сільськогоспо-
дарських підприємств Франції, було запропоновано 
пріоритетні напрями з економічного та екологічно-
го розвитку сільськогосподарських підприємств для 
України з метою реалізації потенційних можливос-
тей сільськогосподарських підприємств та передис-
локації ресурсів у нові види сільськогосподарської й 
несільськогосподарської діяльності [12].

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
недоліків ведення сільського господарства, викорис-
товуючи досвід Франції, розпочати удосконалення 
ведення сільськогосподарських підприємств Укра-
їни, а також розробити першочергові заходи щодо 
здійснення реформ у сільському господарстві, які 
дозволять наблизитися до європейського рівня, за-
безпечуючи конкурентоспроможність на світовому 
аграрному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сіль-
ське господарство – це галузь народного господар-
ства, спрямована на забезпечення населення про-
довольством і отримання сировини для цілого ряду 
галузей промисловості. Галузь є однією з найважли-
віших, представлена практично у всіх країнах. Саме 
тому кожна країна намагається здійснювати найак-
тивнішу роботу у цій сфері, створюючи та сприяючи 
розвитку сільськогосподарських підприємств. Сіль-
ськогосподарське підприємство – юридична особа, 
основним видом діяльності якої є вирощування та 
переробка сільськогосподарської продукції, виручка 
від реалізації якої становить не менше 50 відсотків 
загальної суми виручки [10].

Україна є великим продуцентом сільськогоспо-
дарської продукції. Це пояснюється перш за все ве-
ликим ресурсним потенціалом нашої держави. Вона 
є найбільшою за територією країною Європи і має 
60,3млн га земель. Сільськогосподарські угіддя за-
ймають 42 млн гектарів, або 70% загального фон-
ду країни. 78,9% сільськогосподарських угідь – орні 
землі (рілля) і багаторічні насадження, 13,0% – пасо-
вища, 8,4% – сіножаті. При цьому за розміром сіль-
ськогосподарських земель Україна займає 12 місце 
у світі, а за оброблюваними землями – 6 місце після 
США, Індії, Росії, Канади і Казахстану. Земельний 
фонд представлений в основному найродючішими 
ґрунтами – чорноземом. В Україні зосереджена зна-
чна частка світових чорноземів.
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Рис. 1. Індекси валової продукції сільського 
господарства (база порівняння – 1990 рік)

Складено на основі джерела [11]

За період аграрних трансформацій в Україні 
(1990–2013 рр.) обсяги виробництва підприємствами 
валової продукції сільського господарства зменши-
лися майже на 40%, досягнувши критичного спаду 
у 2003 році, коли сільськогосподарське виробництво 
підприємств зменшилося у чотири рази. Різкий спад 
у ці роки частково компенсували господарства насе-
лення, проте навіть у результаті їх активного зрос-
тання обсяги валової продукції сільського господар-
ства у 2013 році становили лише 83% від рівня 1990 
року (рис. 1).

Інфляційні процеси, посилення конкуренції в 
умовах вступу України до ЄС загострили питання 
збільшення пропозиції сільськогосподарської про-
дукції та продовольства, підвищення ефективності 
аграрного бізнесу. Для вітчизняних товаровироб-
ників є важливим сформувати такі моделі підпри-
ємств, які забезпечують їм конкурентоспроможність 
на ринку.

За площею землекористування сільськогоспо-
дарські підприємства вітчизняного аграрного сек-
тору залишаються великими аграрними структура-
ми із середнім розміром 1200 га. Економічна теорія 
стверджує, що зростання підприємства забезпечує 
підвищення його ефективності. Проте для світово-
го сільського господарства характерними є невеликі 
фермерські господарства. Середній розмір фермер-
ського господарства у країнах ЄС становить 15,8 га, 
що є значно менше, ніж в середньому по Україні. 
Частка фермерських господарств із середньою пло-
щею понад 100 га у загальній кількості господарств 
становить: у Великобританії – лише 16%, у Франції –  
8%, у Німеччині – 2,7%, в Австрії – 2%.

Отже, за розмірами землекористування більшість 
фермерського господарства України можна віднести 
до категорії середніх і великих господарств.

Серед розвинених країн світу для України особли-
ве значення має досвід регулювання розвитку аграр-
ного сектору Франції, пріоритетними напрямами яко-
го є підтримання конкурентоспроможності, створення 
оптимальних умов для подальшого розширення екс-
портних можливостей, впровадження досягнень нау-
ки і техніки. Для Франції характерне багатогалузеве, 
високотехнологічне сільське господарство.

Французька модель сільськогосподарського роз-
витку отримала в Європі особливу популярність. 
Жодна галузь економіки розвинених країн не за-
знала за порівняно короткий термін таких глибоких 
докорінних зрушень у своєму розвитку, як сільське 
господарство Франції.

Основну роль у розвитку аграрного сектору фран-
цузи відводять активній аграрній політиці держави, 
яка здійснюється на основі єдиної цінової політики 
Європейського Союзу, надання різних прямих дота-
цій та субсидій, пільгового оподаткування та креди-
ту. Роль держави як стимулятора розвитку викорис-
товують як для розширення виробництва окремих 
культур, підтримки концентрації та спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва, удосконалення 
структури господарств, так і скорочення надвироб-
ництва.

Площа використовуваних сільськогосподарських 
угідь Франції складає близько 30 млн га, або 0,5 гек-
тара на душу населення. Це близько 23% загальної 
площі сільськогосподарських земель 15 держав Єв-
ропейського союзу. Тому Франція займає лідируючі 
позиції, будучи першим західноєвропейським вироб-
ником сільськогосподарської продукції та другим у 
світі експортером після США. Це найбільший євро-
пейський виробник пшениці, вершкового масла, яло-
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вичини, сирів (понад 400 сортів). Більше 50% про-
дукції дає тваринництво (скотарство) [1; 8].

Сімейні ферми є основою сільського господарства 
Франції. В останні двадцять років кількість фермер-
ських господарств зменшилася більш ніж на 40% і 
складає 350 000 фермерів. Відповідно, середній їх 
розмір за площею сільськогосподарських угідь збіль-
шився з 19 до 39 га. У виробництві сільськогосподар-
ських продуктів прослідковується чітка регіональна 
спеціалізація з урахуванням природно-кліматичних 
умов, у зв’язку з цим добре контролюється врожай-
ність тих чи інших культур. 

Кооперативи займають важливе місце серед гру-
пових форм господарської діяльності у сільському 
господарстві. У Франції функціонується 13300 сіль-
ськогосподарських кооперативів зі спільного вико-
ристання техніки, 3500 кооперативи, що займають-
ся переробно-збутовою діяльністю, широко поширені 
кооперативи штучного запліднення худоби. На фран-
цузькі кооперативи припадає близько 60% збуту 
сільськогосподарської продукції, а річний оборот 
становить в середньому 77-80 млрд євро [3, с. 12].

Можна стверджувати, що головною умовою успіш-
ної роботи аграрного сектору Франції є збалансованість 
інтересів сільгоспвиробників, сфери обслуговування 
(техніка, технології, захист врожаю, хімічна промис-
ловість тощо), переробної промисловості (елеватори, 
м’ясо-молочна тощо), торговельних підприємств. Вва-
жаємо, що конкурентоспроможність розвитку сіль-
ськогосподарських підприємств Франції зумовлена су-
купністю організаційно-економічних відносин у сфері 
обміну, завдяки яким регулюється виробництво висо-
коякісної сільськогосподарської продукції, її перероб-
ка та реалізація, формується пропозиція відповідно до 
попиту й ринкового ціноутворення.

Втім, нині держава для фермера вже не французь-
кий уряд, а уряд ЄС. Звичайно, Євросоюз підтримує 
кооперативи, як і загалом сільське господарство [1].

У 2013 р. виробництвом сільськогосподарської про-
дукції в Україні займалося 56 тис. підприємств різних 
організаційно-правових форм господарювання, якими 
використовувалося близько 22 млн га сільськогоспо-
дарських угідь. Більше половини цих угідь (11,2 млн 
га), зосереджено в господарських товариствах, 15,6% –  
у приватних підприємствах, 3,2% – у виробничих ко-
оперативах, 20,4% – у фермерських господарствах, 
2,5% – у державних підприємствах, 6,7% – у підпри-
ємствах інших форм господарювання. 
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Рис. 2. Використання сільськогосподарських угідь 
сільськогосподарськими підприємствами  

у 2013 році
Складено на основі джерела [11]

Із загальної кількості підприємств 47,5 тис. ма-
ють сільськогосподарські угіддя. З них 67,7% під-
приємств мають площу до 100 га, 15,3% – від 100 до 

500 га, 5,6% – від 500 до 1000 га, 5,3% – від 1000 
до 2000 га, 6,1% – понад 2000 га (рис. 2). У 2013 р. 
середній розмір підприємства з урахуванням фермер-
ських господарств та середній розмір підприємства 
без урахування фермерських господарств майже не 
змінилися і, відповідно, становили 391 га та 1163 га 
сільськогосподарських угідь.

У сільськогосподарській діяльності Україні з 
2001 року також спостерігається активне зростання 
кількості суб’єктів господарювання, особливо фер-
мерських господарств, число яких за період 1990–
2013 років зросло майже вдвічі (рис. 3).

На 01.01.2014 р. налічувалося майже 41 тис. 
фермерських господарств, у власності та користу-
ванні яких знаходилося 4,5 млн га сільгоспугідь, 
у тому числі 4,3 млн га ріллі. У 2013 р. відбулося 
подальше укрупнення фермерських господарств: на 
одне господарство в середньому припадало 109,2 га 
сільськогосподарських угідь (на 1,2% більше, ніж у 
попередньому році) та 105,8 га ріллі (на 1,1% біль-
ше). Орендовані землі фермерських господарств у 
2013 р. складали 81,8% загальної площі землі в їх 
користуванні.
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Рис. 3. Кількість фермерських господарств  
у ЄДРПОУ станом на початок року

Складено на основі джерела [11]

В Україні близько 50 тисяч зареєстрованих фер-
мерських господарств, серед них є такі, що обробля-
ють п’ять-шість гектарів. Деякі й 20 тисяч га. Це ще 
не холдинги, але вже реальні товарні підприємства. 
В останніх зацікавлений банк, адже це потенційні 
клієнти фінансової установи – українські агрофор-
мування можуть взяти там кредит. Дрібні підприєм-
ства банк мало цікавлять, бо власники присадибних 
господарств практично не користуються жодними ін-
струментами фінансування.

Проаналізувавши аграрний потенціал, можемо зро-
бити висновок, що в Україні потрібно на державному 
рівні надати більший захист прав тих, хто безпосеред-
ньо працює на землі. Це послужило б добрим імпуль-
сом для розвитку агропромислового комплексу, стиму-
лювало б інвестиції, зняло б острах підприємців перед 
тим, що їх право користування землею раптом може 
бути відібрано, а бізнес ліквідовано. Також однією із 
проблем сільськогосподарських підприємств в Україні 
є завищена собівартість їхньої продукції у зв’язку із за-
старілим обладнанням, недостатньою освіченістю пер-
соналу, застарілою системою розвитку господарства, 
поганим менеджментом. Часто саме через поганий ме-
неджмент урожайність в українських господарствах 
менша, ніж могла б бути за наявної матеріально-тех-
нічної бази та задіяному на підприємстві персоналі.

На сьогодні основна складність організації та 
функціонування малого бізнесу і кооперативів в 
Україні – це високі податки і правова незахище-
ність. Існує і проблема фінансування малого бізнесу.
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По відношенню до сільськогосподарських обслу-

говуючих кооперативів не сформовано державну по-
літику підтримки за аналогією з Францією, тобто з 
ЄС, де вони виступають базовою основою для функ-
ціонування аграрної політики.

Слід відзначити масове поширення оренди земель 
усіма формами господарювання, яке сягає в Україні 
понад 90%. Наслідком такого явища стало уособлен-
ня процесу землекористування та землеволодіння: 
земля належить одному суб’єкту, а використовуєть-
ся іншим. Таку ситуацію не можна оцінити позитив-
но навіть з тих позицій, що приватизація землі не 
призвела до створення високотоварних фермерських 
господарств або товарних господарств, як фізичних 
осіб. Незважаючи на поширення оренди в усьому сві-
ті та, зокрема, у Франції – 63,1, в аграрному секторі 
України розміри орендованих земель дуже відрізня-
ються у порівнянні з Францією [9]. В Україні розмір 
орендної плати є нижчим, приблизно у два рази, ніж 
у Франції, де він становить приблизно 20% врожаю 
[8, с. 17]. Як правило, орендовані землі перебувають 
у власності великих підприємств – агропромислових 
холдингів, які не опікуються збереженням родючос-
ті земель, досить часто порушують умови орендної 
угоди та єдність земельних масивів. Широкомасш-
табне використання оренди сільськогосподарських 
земель може бути відрегульоване лише за рахунок 
функціонування вільного ринку землі, забезпечення 
у господарюючих суб’єктів оптимального співвідно-
шення орендованих і власних земель, створення ор-
ганізаційно-економічних і правових засад, які б мак-
симально забезпечували позитиви оренди.

Таким чином, частковий порівняльний аналіз 
функціонування багатоукладної структури сільсько-
го господарства в Україні та Франції свідчить, що 
у вітчизняному аграрному секторі за роки його ре-
формування не знайшла свого місця підтримка парт-
нерських об’єднань у державному правовому полі; 
не забезпечено державне стимулювання об’єднань 
фермерських господарств для спільного виробництва 
сільськогосподарської продукції. При цьому розпо-
діл землі та майна призвів, з одного боку, до створен-
ня великих агрохолдингових структур, а з іншого –  
до значної деконцентрації земель, які використову-
ються окремими господарствами, що, у свою чергу, 
зумовило формування багатомільйонного сектора 
сільських парцелянських домогосподарств з низьки-
ми рівнем товарності. Водночас в умовах практич-
но нічим не регульованих економічних відносин між 
дрібнотоварними виробниками аграрної продукції, 
торгово-посередницькими структурами та переробни-
ми підприємствами виникла низка проблем, які не 
можуть бути вирішеними без інституціональних змін 
в середовищі господарств населення, а також інших 
суб’єктів господарювання в сільському господарстві 
[7, с. 13]. Зрозуміло, що неможливо просто скопі-
ювати наведені приклади французького досвіду, але 
є можливість взяти їх за основу і розпочати новий 
етап, який вже розпочала здійснювати наша держа-
ва, підписавши асоціацію з ЄС, тим самим активно 

підключатися до євроінтеграції. Однією із основних 
галузей, з яких потрібно починати, є сільське гос-
подарство України, адже саме воно є основним ва-
желем у економіці країни і потребує здійснення ре-
форм, які дозволять наблизитися до європейського 
рівня, а разом з тим зміцненню конкурентоспромож-
ності на світовому аграрному ринку.

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
проведеного аналізу розвитку сільськогосподарських 
підприємств України та Франції можна зробити ви-
сновок, що пріоритетними напрямами для України 
повинні стати реалізація проектів виробництва, пе-
реробки й збуту сільськогосподарської продукції, 
використання землі виключно за цільовим призна-
ченням у встановленому порядку купівлі-продажу та 
оренди земельних ділянок.

Потрібно здійснити першочергові заходи щодо 
проведення реформ у сільському господарстві, які 
дозволять наблизитися до європейського рівня, за-
безпечуючи конкурентоспроможність на світовому 
аграрному ринку.
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