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всіх рівнів, навчально-виховних закладів, громадського самоврядування та 
піднесення їх відповідальності у межах повноважень; створення цілісної 
системи управління освітою, якій були б властиві гнучкість, демократизм, 
динамізм, мобільність, здатність до самореалізації. 

 
Список використаних джерел: 

1. Дзвінчук Д. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство: навч. 
посіб. для вищ. навч. закл. / Д. Дзвінчук. - К. : ЗАТ "Нічлава", 2003. – С.40. 2. Константинов А.С. 
Социально-экономические аспекты: управление сферой образования в регионе // Экология 
человека. – 2001 - №2 – С.47. 3. Куценко В. Економіка освіти: навч.посібник. – К. Міленіум, 2003. – 
С.77-86. 4. Крижко В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою [Текст] : підруч. для 
студ. пед. ун-тів / В. В. Крижко. - К. : Освіта України, 2005. – С.140. 5. Нижник Н., Ільясов Р. 
Проблеми удосконалення управління народною освітою в України // Вісник УАДУ.-1996, - №3.- 
С.67-78. 6. Освіта Київщини в цифрах і фактах (2010/2011 навчальний рік): інформ.-аналіт. зб. / 
Київ. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки ; [за ред. В. Бутника]. - К. : Прес-КІТ, 2011. – С.112. 

 
Симоненко А.М. Організаційно-управлінська структура освітнього комплексу 

Київської області. Розглянуто основні закономірності та принципи функціонування управлінської 
структури освітнього комплексу, досліджено ієрархічну структуру підпорядкованості органів 
управлінської системи освіти України, проаналізовано організаційно-управлінську систему 
освітнього комплексу Київської області. 

Ключові слова: управління, організаційно-управлінська структура, державне управління 
освітою, децентралізація управління. 

Симоненко А.Н. Организационно-управленческая структура образовательного 
комплекса Киевской области. Рассмотрены основные закономерности и принципы 
функционирования управленческой структуры образовательного комплекса, исследована 
иерархическая структура органов управления образованием Украины, проанализировано 
организационно-управленческую систему образовательного комплекса Киевской области. 

Ключевые слова: управление, организационно-управленческая структура, государственное 
управление образованием, децентрализация управления. 

Symonenko A.N. Organization and management structure of the educational complex of 
Kyiv region. There were considered the basic laws and principles of the educational complex 
management structure functioning; was investigated the hierarchical subordinacy structure of the 
administrative authorities of Ukraine education system; and analyzed the organizational and 
administrative system of the educational complex of Kyiv region. 

Key words: management, organization and management structure, state management of 
education, management decentralization. 
 
 
УДК 911.3 

Машко А.О. , асп. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Ключові слова: фермерські господарства, Київська область. 
 

 Вступ.  Постановка проблеми. Аграрний сектор – один із найбільших 
і найважливіших секторів економіки України, що впливає на гарантування 
продовольчої безпеки держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, 
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поліпшення життєвого рівня населення. Ринкові перетворення в аграрному 
секторі виробництва стимулювали появу нових суб’єктів господарювання: 
фермерських господарств, малих приватних підприємств, обслуговуючих  
кооперативів, сільських сервісних центрів тощо. 

Перехід аграрного сектора України до ринкових відносин потребує 
створення принципово нової економічної системи господарювання. Сьогодні 
фермерські господарства належить до ефективних форм господарювання і 
разом з господарствами населення є надійним засобом вирішення 
продовольчої проблеми. Питання розвитку фермерських господарств 
досліджено недостатньо, особливо Київщини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем 
становлення, функціонування та ефективного розвитку фермерських 
господарств як однієї із форм господарювання в умовах ринку в аграрній 
економіці присвячено наукові праці С.В.Васильчака,  В.В. Зіновчука, О.В. 
Крисального, Р.П. Любара,  М.Й. Маліка,  П.М. Макаренка, В.В. Месель-
Веселяка,  П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина та інших вчених. 

Формулювання цілей статті.  Постановка завдання. В даній статті 
робиться спроба коротко розглянути фермерські господарства, як одну із 
ефективних форм господарювання. Розглянути принципи організації та 
діяльності фермерських господарств, виявити основні види діяльності 
фермерських господарств та їх подальший розвиток. 
 Виклад основного матеріалу. Київщина – провідна агропромислова 
область України. Завдяки високому рівню виробництва продукції та досить 
широкому переліку виробничих галузей посідає 4-те місце серед областей 
України, після Вінницької, Полтавської та Черкаської. Розширюється 
міжнародне співробітництво Київщини в сфері АПК, створюються спільні 
підприємства, зростає інвестиційна привабливість комплексу. 

Активний розвиток фермерських господарств,  як принципово нової 
для України соціально-економічної форми господарювання, об'єктивно 
зумовлений ринковими відносинами, які в аграрному секторі виробництва 
стимулювали появу нових суб’єктів господарювання. Зокрема, в Київській 
області реформовано 599 сільськогосподарських підприємств, на базі яких 
створено 915 нових агроформувань, і на сьогодні господарською діяльність 
займається 2213 одиниць, з яких 1474 фермерські.(Рис.1)  

У сучасних умовах фермерські господарства є важливою складовою 
виробництва сільськогосподарської продукції, з їх участю вирішується 
питання продовольчої безпеки області та України в цілому. Фермерське 
господарство – форма підприємництва на основі використання майна і землі, 
яка знаходиться у власності фермера чи орендована ним.  

Основними принципами організації та діяльності фермерських 
господарств, як зазначає в авторефераті С. Скрипник, є: самостійне 
формування програми діяльності,  вільний вибір її видів; добровільність 
створення господарства;  самостійний вибір форм землекористування;  право 
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вільного найму працівників;  забезпечення та надійний захист права 
власності фермера на землю; засоби виробництва, вироблену продукцію; 
вільне розпорядження доходом на свій розсуд; самостійність у визначенні цін 
на вироблену продукцію,  виконані роботи,  надані послуги;  самостійність у 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності [3, с. 6]. 

 

 
Рис.1. Розподіл сільськогосподарських підприємств за організаційно – 

правовими формами господарювання в Київській області у 2009 р. 
Джерело: Складено автором на основі даних, взятих з праці: Основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств Київської області у 2009 
році./Статистичний бюлетень/відповідальна за випуск М.Г. Лисак//-К.:2010.-147 с. 

 
Тож, фермери займаються виробництвом, переробкою та реалізацією 

сільськогосподарської продукції. З переходом до ринкових відносин їх 
кількість все збільшується і на сьогодні в Україні зареєстровано вже 42101 
фермерське господарство.1474 одиниць працюють у Київській області, що 
становить 3,5% від загальної кількості. (Рис.2)   

За останні роки розвиток фермерських господарств набув якісного 
характеру, хоча кількість господарств суттєво не збільшується, зате 
розширюються їх площі (середній розмір одного фермерського господарства 
Київської області збільшився за останні роки на 25,6% і склав по 90 га. В 
Україні цей показник складає близько 96 га і на таких площах 
спостерігається найвищий рівень рентабельності – близько 30%. 
 Основним видом діяльності фермерських господарств є вирощування 
рослинницької продукції. З 1990 р. відбувається тенденція до зростання 
продукції рослинництва і тваринництва обласного регіону. Такий стан 
спостерігається після запровадження приватної форми власності на землю. 
(Рис.3) Так, фермерськими господарствами вироблено валової продукції на 
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загальну суму 209,8 млн.грн., в тому числі продукції рослинництва – 187,4 
млн.грн. і тваринництва – 22,4 млн.грн. 

 

Рис.2. Динаміка створення фермерських господарств Київської області в 
період з 1991 по 2011рр. 

Джерело: Складено автором на основі даних, взятих з праці: Наявність 
фермерських господарств у Київській області на 1 липня 2011р./Статистичний 
бюлетень/відповідальна за випуск М.Г. Лисак//-К.:2012.- 68 с. 

Рис.3. Динаміка продукції сільського господарства фермерськими 
господарствами (у порівняних цінах 2005р., млн..грн.) Київської області 
в період з 1990 по 2010 рр. 

Джерело: складено автором на основі даних, взятих з праці: Продукція сільського 
господарства за категоріями господарств/ Статистичний щорічник Київської області за 
2010 рік/відповідальна за випуск А.І.Пархоменко; за редакцією С.І.Коханчук//-К.:2011.- 515 
с. 
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Одними з основних сільськогосподарських культур фермерських 
господарств є зернові культури, цукрові буряки (фабричні) та соняшник. В 
період з 1995 по 2010 роки відбулося зростання виробництва зернових 
культур на 228,3 тис.т, цукрових буряків – 21,8 тис.т, соняшнику – 18,5тис.т, 
картоплі – 17,2 тис.т, овочів – 12,8 тис.т, плодів та ягід – 0,1 тис.т. 
(Табл.1)[4,c.127] 

Таблиця 1 
Виробництво основних сільськогосподарських культур 

фермерськими господарствами 
(тис.т) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Зернові 

культури - 22,2 73,4 191,7 183,1 168,1 268,7 246,0 250,5 
Цукрові 
буряки - 52,7 82,2 143,0 251,7 143,4 54,4 28,2 74,5 

Соняшник - 0,0 1,4 3,4 4,8 5,7 13,8 13,4 18,5 
Картопля - 0,9 4,5 21,6 23,3 21,5 20,1 20,7 18,1 

Овочі - 1,8 7,7 13,5 15,2 9,9 19,3 14,2 14,6 
Плоди та 

ягоди - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

 
Основними ж виробниками зернових культур є Кагарлицький та 

Білоцерківський райони; цукрових буряків – Білоцерківський, 
Васильківський та Фастівський; соняшнику – Переяслав – Хмельницький та 
Білоцерківський; картоплі – Бориспільський, Броварський, Києво – 
Святошинський та Васильківський; овочів – Броварський та Бориспільський; 
плодів та ягодів – Бориспільський, Києво – Святошинський та 
Білоцерківський. 

Щодо виробництва основних видів продукції тваринництва, то 
спостерігається тенденції до зростання хоч і невеликими темпами. Так, в 
період з 1995 по 2010 роки виробництво м’яса (у забійній вазі) збільшилося 
на 0,6 тис.т, молока – 6 тис.т,  яєць – 10,8 млн.шт.(Табл.2)[4, c.145] 

Таблиця 2 
Виробництво основних видів продукції тваринництва 

фермерськими господарствами 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

М’ясо (у 
забійній 

вазі), 
тис.т 

- 0,0 0,7 0,4 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 

Молоко, 
тис.т - 0,9 3,9 4,4 5,8 5,3 5,5 6,3 6,9 

Яйця, 
млн.шт - 0,0 1,9 2,2 6,3 5,3 3,8 7,0 10,8 

Вовна, т - - - 0 - - 1 1 - 
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Основними виробниками продукції тваринництва є: молока – 
Білоцерківський  та Києво – Святошинський райони; м’яса (у забійній вазі) – 
Вишгородський та Броварський, яєць – Броварський та Васильківський. 

Істотною ознакою фермерських господарств є повна економічна, 
виробнича, фінансова відповідальність селянина за результати своєї 
діяльності. Такої повноти відповідальності не може бути на інших 
підприємствах, де відповідальність колективна або часткова. Тому 
фермерські господарства є однією із прибуткових та перспективних форм 
господарювання на селі.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, фермерське 
господарство - це форма підприємницької діяльності громадян, юридичні 
особи якої виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію і займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання 
прибутку на земельних ділянках. Фермерським господарствам  властиві: 
вільний вибір виду господарської діяльності та повна економічна 
відповідальність за результати господарювання. 

В Київській області з поміж інших форм господарювання фермерські 
господарства набувають все більшого значення, вони є важливою складовою 
виробництва рослинницької і тваринницької продукції. Сьогодні фермерські 
господарства разом з господарствами населення є надійним засобом 
вирішення продовольчої проблеми як Київщини, так і України в цілому. 

Подальший розвиток фермерства вирішує  соціальне питання сільських 
територій має вагоме значення у вирішенні проблем зайнятості сільського 
населення, оскільки фермери мають право вільного найму працівників,  а 
також вільно розпоряджатися виробленою продукцією та отриманим 
доходом, зокрема в частині розподілу між найманими працівниками.  

Аграрна політика передбачає зростання соціально-економічної ролі 
фермерства на селі, а перспектива їх розвитку полягає в кооперуванні. У 
перспективі фермери можуть організовувати кооперативи з виробництва, 
зберігання, перероблення чи реалізації сільськогосподарської продукції. 
Такого роду кооперативи велике значення матимуть в матеріальному 
забезпеченні фермерських господарств, наприклад, кооперативи з технічного 
обслуговування фермерів. 
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Машко А.О. Фермерські господарства Київської області: стан та 
перспективи 

Розглянуто сучасний стан фермерських господарств Київської області; 
принципи, основні види діяльності фермерських господарств та їх 
подальший розвиток. 

Ключові слова: фермерські господарства, Київська область. 
Машко А.О. Фермерские хозяйства Киевской области: состояние и 

перспективы 
Рассмотрено современное состояние фермерских хозяйств Киевской 

области, принципы, основные виды деятельности фермерских хозяйств и их 
дальнейшее развитие. 

Ключевые слова: фермерские хозяйства, Киевская область. 
Mashko A. O. Current conditions and prospect development of  fermer 

enterprises in Kievska oblast.  The modern state farms Kyiv region; principles, 
kinds of farms and their further development. 

Keywords: fermer enterprieses, Kievska oblast. 
 
 
 
 
 
 


