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ГОсПОДАРсьКА ДіЯЛьНість  
і ГОсПОДАРсьКі тРАДиції УКРАїНсьКОГО КОЗАцтВА

Розглянуто феномен українського зе млеробства та господарські традиції козацтва, 
які полягають у вільному господарюванні та громадському самоврядуванні, дбайливо-
му ставленні до землі, збереженні й підвищенні її родючості та захисті від захоплення 
ворожими силами. обґрунтовується доцільність відродження козацьких і селянських 
господарських традицій, висвітлено можливі негативні наслідки відкриття ринку про-
дажу земель сільськогосподарського призначення

Ключові слова: господарські традиції, зв’язок українців із землею, 
сільські козацькі громади, відродження селянського козацтва.

Виникнення українського козацтва як соціального, політичного 
явища і військово-соціального стану в середньовічному суспільстві 
було мотивоване прагненням закріпачених селян до вільного господа-
рювання на своїй землі. 

Зародження й розвиток феодальної системи земельних відносин на 
українських землях призвели до феодально-кріпосницького пригноб-
лення селянства, що посилювалося обмеженнями національних і релі-
гійних прав українців.

В історії цивілізацій із селянством взагалі пов’язаний сумний пара-
докс. своєю працею на землі воно, по суті, годує людство і через це вже 
мало б посідати пріоритетне місце в суспільстві, проте насправді завжди 
було найбільш приниженою, безправною, пригнобленою, переслідува-
ною його частиною. славетний церковний проповідник іоанн Золотоуст 
ще в іV ст. зауважив, що кожна людська праця годує тільки себе, і лише 
праця селянина на землі годує й інших, і багатьох інших, але водночас 
нікого так не переслідують, не пригнічують і не грабують, як селянина.

наступ феодалів на селянство на українських землях породжував 
хвилю спротиву, найпоширенішою формою якого були селянські втечі. 
на Галичині, західному Поділлі, Волині, де найраніше виникла фео-
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дальна система господарювання, такі втечі стали масовим явищем. 
Українські селяни групами, сім’ями, цілими селищами втікали на 
майже безлюдні східні й південні окраїни Поділля, брацлавщини та 
київщини.

В той час, коли Польща запроваджувала феодальні латифундії, що 
утверджувалися на збезземеленні селян і найжорстокішій панщині, ви-
никло унікальне, тільки Україні притаманне історичне явище — так 
зване покозачення: селяни цілих регіонів України позбавлялися від 
феодальної й іноземної підлеглості, займали вільні землі, засновували 
свої господарства та встановлювали козацький спосіб життя.

Покозачення, по суті, було спробою мирним шляхом визволитися 
з-під влади Польщі й перейти під юрисдикцію козацтва, здобути право 
вільно працювати на власній землі. 

Пориваючи з феодальною залежністю й осідаючи на нових місцях, 
втікачі вважали себе вільними людьми і називалися козаками. У другій 
половині XV — на початку XVі ст. поселення селян-втікачів простяга-
лися цілою смугою від середньої течії Дніпра майже до Дністра. осе-
редком козацтва, на думку М. Грушевського, було середнє Подніпров’я, 
його передстепова смуга нижче від києва, яка у XіV—XV ст. входила 
до складу київського князівства, а пізніше — київського воєводства. 
безмежні степи, куди переселялися втікачі, були багаті на природні 
дари. козаки відроджували землеробство у тих місцях, де воно було 
забуте, і започатковували там, де його не знали. Вони орали цілинні 
землі, прокладали шляхи, будували мости, засновували селища, роз-
водили сади та ін. Поряд із землеробством козаки займалися скотар-
ством і промислами. серед них були люди, досвідчені у різних галузях 
ремесла: теслярі, ковалі, зброярі, кушніри, шевці, кравці та ін. так на 
землях Півдня України, що відігравали роль буфера між кримським 
ханством та володіннями польських і литовських правителів, відбува-
лося формування нової соціальної групи суспільства — козацтва. Про 
ремесла і промисли французький інженер Гійом де боплан в “описі 
України” повідомляє: “серед цього народу зустрічаються люди, досвід-
чені у всіх взагалі необхідних для життя ремеслах: теслі для будівни-
цтва жител і човнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум’яки, римарі, 
шевці, бондарі, кравці і т. д. Вони дуже вмілі у виготовленні селітри, 
якої в цих краях дуже багато, і виготовляють прекрасний гарматний 
порох. жінки займаються прядінням льону і вовни, з яких роблять 
полотно і тканини для щоденного вжитку. Всі уміють добре обробляти 
землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати різні м’ясні страви, варити 
пиво, мед, горілку, робити брагу тощо. ... вони взагалі розуміються на 
усіх ремеслах” [1].

козацькі слободи й хутори вирізнялися значним благополуччям 
порівняно з убогими селищами феодально залежних селян передусім 
тому, що козаки займали для господарювання стільки землі, скільки 
їм було потрібно для забезпечення достатку сім’ї, і як вільні люди були 
більш зацікавлені у результатах своєї праці. Закріпачені селяни корис-
тувалися земельними ділянками, удвічі меншими від тих, які змогли 
б їх прогодувати, та ще й відробляли за ці ділянки панщину на полі 
феодала або сплачували оброк (плату за оренду панської землі). 
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Вільні козаки-поселенці утворювали на нових землях і нову сус-
пільну організацію — громаду. кожний втікач, котрий прибував на ко-
зацькі території, вважався вільним від кріпацтва і здобував формально 
рівні з усіма іншими права користуватися господарськими угіддями та 
промислами, брати участь у самоврядуванні, зокрема у виборах козаць-
кої старшини — отаманів, суддів, писарів та ін. 

Українська гетьманська держава, що утворилася під час визвольної 
війни під проводом богдана хмельницького, відібрала землю у феода-
лів і повернула її селянам та дала їм волю. Понад 80% селян на Геть-
манщині було покозачено й об’єднано у козацькі громади.

така суспільна організація, що не визнавала кріпацтва, одразу ж 
протиставила себе феодальній державі. тому, з одного боку, вона була 
привабливою силою для пригнобленого селянства та міської голоти, а 
з іншого — викликала шалений опір панівних верств, які намагалися, 
якщо й не знищити козацтво як соціальну силу, то максимально об-
межити її.

особливості козацького хліборобства — вільна праця на власній 
землі, козацькі хутори, запорозькі зимівники — багатогалузеві гос-
подарства, орієнтовані на ринок, — усе це сприяло утворенню високої 
землеробської культури всього українського селянства і дало право ви-
датному письменникові олесю Гончару назвати українського селянина 
геніальним хліборобом.

аграрна культура українського козацтва мала витоки в ментальнос-
ті українського селянства.

Земля з прадавніх часів відігравала найвизначнішу роль у життє-
діяльності наших предків. Українці є автохтонним етносом, що тися-
чоліттями мешкав на тих самих землях, і землеробство було головним 
його заняттям. Рільництво на цих землях мало особливості, які визна-
чають феномен українського землеробства.

Міцним і багатогранним, зокрема духовним, був зв’язок українців 
із землею. Пошановуючи її як святиню, український селянин любив 
землю. В’ячеслав липинський, український мислитель, історик і со-
ціолог, стверджував, що любов до землі є основною динамічною силою 
як української, так і всіх осілих націй [2]. Він називав любов до землі 
однією з характерних рис українського світогляду. нашому селянинові 
завжди було притаманне особливо дбайливе, доброчесне ставлення до 
землі. обробіток її супроводжувався численними засторогами й обря-
дами, пов’язаними великою мірою з природними циклами, із сільсько-
господарським календарем. Від першопочатку вітчизняне аграрництво 
характеризувалося циклічністю: підтримувалася багатовікова сівозмі-
на поля, завдяки якій ділянки землі поперемінно “відпочивали” (не 
засівалися).

сталими й нерозривними були також взаємовідносини українсько-
го землероба з природою. Вона обдарувала його дивовижно родючими 
ґрунтами — чорноземом. У степу наявні сприятливі природні умови 
для виникнення чорнозему: тут сухий клімат, відмерла трава не пе-
регниває, не вимивається дощами, а поступово перетворюється в гу-
мус, насичений органічною речовиною, тобто акумульованою сонячною 
енергією. із часом нагромаджується певний високий гумусний гори-
зонт чорнозему. найкращий у світі чорнозем сформувався в результаті 
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взаємодії хлібороба із землею. своєю працею численні покоління по-
ліпшували землю, нарощуючи такі багаті ґрунти, що згодом вони ста-
ли унікальним здобутком української агрокультури.

сільські козацькі громади як поземельні об’єднання у козацьких 
слободах і селах, обробляючи вдосталь землі, мали можливість вико-
ристовувати і вдосконалювати ґрунтоутворювальну систему хлібороб-
ства — трипілля. Усю землю козаки розділяли на три приблизно од-
накові частини: одну відводили під пар, тобто не засівали зовсім, а 
використовували як пасовище (“толока”), на другій (“царина”) сіяли 
озимину, а на третій (“ярина”) — ярові культури. наступного року розо - 
рювали вже толоку, де вирощували озиме жито або озиму пшеницю, 
тобто ця ділянка ріллі ставала цариною. натомість тогорічну царину 
після жнив орали на зяб, а весною засівали її яровими культурами. 
іншими словами, впродовж трьох років кожна з названих ділянок 
ріллі почергово змінювала призначення [3]. Згуртованість громади 
давала можливість козакам об’єднувати земельні ділянки за сівозмі-
нами у великі масиви, і кожен, обробляючи свою земельну ділянку 
в них, мав щорічно загальну толоку для відпочинку землі та випасу 
робочих волів, коней і домашньої худоби. Водночас малоземелля по-
кріпачених селян не дозволяло їм використовувати сівозміни класич-
ного трипілля як хліборобської системи відродження й накопичення 
родючості землі.

таким чином, у покозаченій Україні завдяки вільному, без феодаль-
ного примусу й кріпаччини, господарюванню та праці на власній землі 
інтенсивно розвивалися економіка та висока агрокультура. Звісно, об-
ставини того часу змушували козацтво воювати, проте головною його 
діяльністю було хліборобство. на Запорізькій січі, де ніколи не було 
кріпацтва, уперше в європі утворилася прогресивна форма багатогалу-
зевого господарства сільських козацьких громад вільних землеробів. 
козаки були хоробрим професійним воїнами, та водночас залишалися 
хліборобами, займалися промислами, були носіями передової агрокуль-
тури, творцями матеріальних і духовних цінностей. 

отже, господарські традиції українського козацтва — це вільне гос-
подарювання та громадське самоврядування на своїй землі, дбайливе 
ставлення до неї, збереження й підвищення її родючості та захист від 
захоплення ворожими чи шахрайськими силами. 

Виходячи з того, що козаки завжди були кращими і заможними 
господарями на землі, відродження господарських традицій коза-
цтва в наш час полягає у створенні сучасних зразкових селянських, 
фермерських господарств і виробничих сільськогосподарських коо-
перативів, в яких власники земельних ділянок сільських козацьких 
громад є господарями, працівниками і власниками результатів своєї 
праці. 

За роки ринкових реформ на землях України склалися три основні 
форми господарювання:

— особисті селянські господарства (переважно на присадибних ді-
лянках площею в середньому 0,5 га), які обробляють 11 млн га, або 
29 %, орної землі й виробляють 66,7% сільськогосподарської продукції 
в державі;
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— незначна кількість фермерських господарств (земельні ділянки 
по 40—60 га) сумарною площею 3 млн га, або 7,4% загальної пло-
щі землекористування, що виробляють 2,7% сільськогосподарської 
продукції; 

— орендні підприємства капіталістичного типу (десятки й сотні ти-
сяч гектарів), господарями яких є аграрні холдинги, котрі орендують 
у селян земельні ділянки сумарною площею 20,4 млн га, або 59% за-
гальної площі землекористування, і виробляють 30,6% сільськогоспо-
дарської продукції.

стосовно продуктивності цих форм господарювання, то за наведе-
ними показниками нескладно обчислити, що найпродуктивніше вико-
ристовують землю селяни, виробляючи на своїх невеликих, переважно 
присадибних ділянках у шість разів більше продукції з гектара, ніж 
фермери, і в чотири рази —  ніж аграрні холдинги.

отже, спостерігається парадокс: важка, майже ручна праця селян 
учетверо продуктивніша, ніж діяльність озброєних потужною технікою 
і значним капіталом аграрних холдингів.

однак, парадокса в цьому немає. секрет продуктивності селянських 
господарств полягає в господарських традиціях українського козацтва 
і селянства. По-перше, селянин як господар на своїй землі та хазяїн 
продукції має найвищі мотиви до праці. По-друге, він використовує 
землю для ведення багатогалузевого виробництва — вирощує зерно, 
городину, фрукти, виробляє молоко, м’ясо тощо. 

При такому ставленні до праці та господарювання наші селяни за-
слуговують на найвищі рівень життя і достаток, але насправді цього 
не відбувається, тому що належний рівень життя може забезпечити 
господарювання на ділянці площею не 0,5 га, а щонайменше 15—20 га 
за наявності необхідної техніки і відповідного кредитного інвестицій-
ного капіталу, які недоступні для селян. Реформатори і влада створили 
сприятливі умови для господарювання на землі не селянам, а орендно-
му капіталу, до якого самі причетні, тоді як селяни вимушені віддава-
ти свої ділянки сільськогосподарського призначення йому в оренду на 
найпринизливіших умовах. 

особисті селянські господарства зможуть подвоїти продуктивність 
присадибних земельних ділянок, якщо держава забезпечить фінансово-
кредитну підтримку модернізації присадибного тваринництва, зрошу-
вання земельних ділянок та електрифікації виробничих і побутових 
процесів.

найболючішим для селян є відсторонення їх від господарювання на 
приватизованих ділянках сільськогосподарського призначення і виму-
шена передача їхньої землі в оренду агрохолдингам.

сучасні сільськогосподарські технології недоступні для господарю-
вання на дрібних земельних ділянках. аби господарювати на цих ді-
лянках, селянам треба об’єднуватися у виробничі сільськогосподарські 
кооперативи та утворювати за допомогою державного пільгового кре-
дитного інвестування сучасні багатогалузеві господарства. 

Модернізація виробництва особистих селянських господарств та 
об’єднання селян — власників земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення у сучасні виробничі сільськогосподарські коопе-
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ративи і є головними напрямами відродження господарських традицій 
українського козацтва. 

Фермерські господарства ушестеро поступаються особистим селян-
ським господарствам за продуктивністю на землі з тієї причини, що, 
спостерігаючи легкий “приварок” орендних холдингів, не розбудову-
ють багатогалузевих господарств.

орендні аграрні холдинги, які осіли майже на 60% земель сіль-
ськогосподарського призначення України, — це зернотрейдери, ство-
рені на іноземному капіталі як спільні підприємства, і володіють ними 
закордонні власники. назви цих підприємств самі вказують на їхню 
приналежність: агрохолдинги “Landkom іnternatіonal”, “Дакор агро 
холдинг”, “Райз-Максимко”, сП тоВ “нібулон”, тоВ “кернел-трейд”, 
Зат ат “каргіл”, ПП “сантрейд”, тоВ “луї Дрейфус комотидиз” та 
ін. одним з найвпливовіших монополістів аграрного ринку “хліб ін-
вестбуд”, наприклад, керує товариство з обмеженою відповідальністю 
 “каласар”, власником якого є кіпрська офшорна компанія “Genetechma 
Fіnance Lіmіted”, що у свою чергу є дочірньою компанією люксембурзь-
кої компанії “Bellevue іndustrіes Sarl”, утвореної Ват “ВЭб-лизинг” — 
дочірньою фірмою російського “Внешэкономбанка”. 

транснаціональний капітал, а не держава контролює ринок та 
ціни закупівлі й експорту українського зерна, соняшнику, ріпаку, сої 
та натуральних білкових кормових добавок (соняшникової, ріпакової 
й соєвої макухи), а також рівень плати нашим селянам за оренду 
землі.

Маніпулюючи цінами на українську сільськогосподарську продук-
цію, агрохолдинги вкладають свої надприбутки не в розбудову бага-
тогалузевого господарювання на нашій землі, зокрема у відродження 
тваринництва, а спрямовують їх на шалене будівництво залізничних, 
річкових та морських терміналів і власного флоту для вивезення з 
України за кордон зерна пшениці, ячменю, жита, соняшнику, сої, рі-
паку та соняшникової й ріпакової макухи. Потужності цих терміналів 
уже дають змогу експортувати понад 30 млн т зерна і продовжують 
зростати до утворення повної монополії Заходу в нашому сільському 
господарстві.  

Зернотрейдери, які інколи мають лише один офіс у києві, й агро-
холдинги за рахунок привласнення надбання народу — земельної рен-
ти отримують мільярдні надприбутки, а держава та селяни зазнають 
від того таких самих мільярдних збитків. експортуючи зерно, Україна 
інвестує в економіку країн-імпортерів, сприяє інтенсивному розвитку 
в них тваринництва за сучасними технологіями та створенню робочих 
місць з гідною заробітною платою в галузях тваринництва, комбікор-
мової й харчової промисловості. 

безкарно привласнюючи земельну ренту на ринку зерна та олій-
них культур, блокуючи розвиток особистих селянських, фермерських 
господарств і виробничих сільськогосподарських кооперативів, орендні 
аграрні холдинги, співвласники яких сидять у Верховній Раді Укра-
їни і вищих органах виконавчої влади, намагаються відкрити ринок 
земель сільськогосподарського призначення заради того, щоб не втра-
тити своїх мільярдних надприбутків у хаосі світової фінансової кризи, 
а вкласти їх у земельний капітал. 
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Відродженню козацьких і селянських господарських традицій за-
грожує можливість втрати селянами землі як засобу існування на 
селі після відкриття ринку землі — намір здійснити його до почат-
ку 2012 р. декларували Президент і уряд, проголосивши засобом за-
лучення іноземних інвестицій і технологій та боротьби з корупцією 
на тіньовому ринку землі. насправді іноземні інвестиції надійдуть в 
Україну не для розвитку сільського виробництва, а для скуповування 
землі. а з корупцією на ринку землі треба боротися не легалізацією 
незаконного скуповування останньої, а притягненням до криміналь-
ної відповідальності за шахрайство і поверненням землі сільським 
(козацьким) громадам. 

справжніми ж мотивами відкриття ринку землі є:
— легалізація землі, незаконно скупленої агрохолдингами, зерно-

трейдерами і банками — представниками транснаціонального капіталу;
— капіталізація в умовах світової фінансової кризи надприбутків 

світового аграрного, промислового і кримінального капіталу через ску-
повування земель українських селян;

— наміри Міжнародного валютного фонду примусити владу Укра-
їни відкрити ринок землі саме в умовах кризи і, скориставшись бід-
ністю наших селян, скупити її за безцінь. При визначеній Державним 
агентством земельних ресурсів України у 2010 р. нормативній ціні у 
11,9—15 тис. грн за гектар ринкова ціна землі декларується на рівні 
1,2—3,6 тис. грн за гектар. 

Заяви влади про те, що іноземні компанії не матимуть права ку-
пувати українську землю, не відповідають дійсності, оскільки може 
бути застосовано схему дворівневої структури, коли іноземна компанія 
створює в Україні компанію “першого рівня”, а та у свою чергу — ком-
панію “другого рівня”. а остання формально вже задовольняє вимоги 
Земельного кодексу і є українською юридичною особою, яка може бути 
власником землі. 

об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва і селянське 
козацтво України звернулися до Президента, уряду і Верховної Ради 
України з пропозицією про відмову від намірів припинити мораторій 
і відкрити продаж, дарування і заставу земель сільськогосподарського 
призначення, бо земля — це надбання, основа державності та місце іс-
нування нашого народу, запорука його сили, свободи й майбутнього, 
тому не може бути втрачена чи розпродана владою.

сучасна ідея відродження господарських традицій селянського 
козацтва полягає в тому, щоб об’єднати селян — власників земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення у поземельні сіль-
ські козацькі громади, захистити земельні й соціальні права селян, 
не допустити продажу земель і спільними зусиллями за допомогою 
держави створити у кожній сільській козацькій громаді сучасні ви-
робничі сільськогосподарські кооперативні підприємства (на зразок 
ізраїльських комун і кооперативів). це забезпечить селянам найвищі 
у світі стандарти життя, а державі — найефективнішу сільськогоспо-
дарську галузь і повноцінне харчування громадян України за доступ-
ними цінами.
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Фермерське господарство в цифрах (за матеріалами дослідно-прак-
тич них оглядів “сучасне кролівництво” [4] та “сучасне присадибне 
свинарство” [5])

Додаток до статті Г.О. Луньова “Господарська діяльність і госпо-
дарські традиції українського козацтва”

Економічні показники присадибної свиноферми

Вартість будівництва приміщення ферми — 55 000 грн (вартість 
свиномісця для ферми ангарного або павільйонного типу за норматива-
ми: 1000 грн/м2 ⋅ 55 м2 = 55 000 грн).

Вартість станків для годівниць, автонапувалок, водопостачання та 
електропостачання — 25 000 грн.

Загальна вартість свиноферми — 80 000 грн (суму має бути уточне-
но з постачальниками).

У розрахунках використано нормативні ціни на будівництво; вар-
тість агрегатів для приготування ферментованих сумішей і соєвого мо-
лока не враховано.

Поточні річні витрати

№ напрям витрат Параметри та розрахунки сума, грн

1 Вартість кормів 16 800 кг ⋅ 2,54 грн/кг 42 600

2 амортизація обладнання 3% 1 600 

3 Вартість води 1% 600

4 Вартість зооветеринарних 
витрат 

у тому числі штучне 
запліднення

1% 800

200

5 інші витрати 9% 2 400

6 Всього поточних витрат на рік 48 000

7 Вартість робочої сили грн на рік + премія 14 000

8 Загальні поточні витрати на рік 62 000

собівартість 1 кг живої ваги свиней — 10,3 грн.
Річний дохід (за ціни реалізації 17 грн/кг) — 102 000 грн.
Річний прибуток — 40 000 грн.
Прибутковість: (40 000 грн : 62 000 грн) ⋅ 100% = 64%.
Госпрозрахунковий дохід (прибуток + заробітна плата) = 54 000 грн.

Розрахунок розміру інвестицій на фінансування будівництва фер-
ми, закупівлі та встановлення обладнання, придбання маточного 
поголів’я свиней і поточних витрат на перший рік роботи присадиб-
ної свиноферми

Вартість будівництва ферми 55 000 грн.
Вартість обладнання  25 000 грн.
Загальна вартість свиноферми 80 000 грн.
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Вартість породного маточного поголів’я  
(2 голови ⋅ 2500 грн/голова = 5000 грн)   5 000 грн.
Вартість кормів на перший цикл 
виробництва продукції 15 000 грн.
Загальна сума інвестицій для будівництва 
присадибної свиноферми   100 000 грн.
(у т. ч. повернення короткострокового кредиту: 
5000 грн + 15 000 грн = 20 000 грн).
термін окупності інвестиційного проекту    

     (100 000 грн : 40 000 грн) 2,5 роки.

Економічні показники присадибної кролеферми

№ Показник сума, грн

1 інвестиції

1.1 Придбання і встановлення обладнання модулів (міні-ферм) 
та придбання маточного поголів’я 

 40 000

1.2 У тому числі обладнання  35 000

2 Поточні річні витрати

2.1 Вартість кормів (8000 кг ⋅ 2 грн/кг)  16 000

2.2 Вартість зооветеринарних і загальних витрат (штучне 
заплід нення, вакцинація, електроенергія тощо)

 4 000

2.3 Усього поточних витрат  20 000

3 Вартість робочої сили, грн

3.1 1200 грн/міс. + премія  16 000

Загальні річні витрати  36 000

 4 амортизація обладнання (термін експлуатації — 15 років, 
річний відсоток амортизації — 6,7%: 35 000 ⋅ 0,067) 

 2 345

 5 Вартість валової продукції кролів у живій масі 
(36 000 + 2345)

 38 345

 6 собівартість 1 кг живої маси кролів 
(38 345 грн : 2560 кг)

 14,98

 7 Річний дохід (за ціни реалізації 30 грн/кг живої маси:
2304 кг ⋅ 30 грн/кг)

 69 120

 8 Річний прибуток (69 120 грн — 38 345 грн)  30 775

 9 Прибутковість кролеферми (30 775 грн : 38 345 грн ×  
× 100%), %

 80

10 термін окупності обладнання (35 000 : 30 775), роки  1,13 

Розрахунок розміру інвестицій на фінансування закупівлі та 
встановлення обладнання, придбання маточного поголів’я кролів і 
поточних витрат на перші шість місяців роботи присадибної кро-
леферми

Потреба в інвестиційному кредиті на закупівлю 
та встановлення обладнання кролеферми 35 000 грн.
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Потреба в інвестиційному кредиті 
на придбання маточного поголів’я 10 000 грн.
Потреба в кредиті на обігові кошти 
на перші 6 місяців роботи ферми 5 000 грн.
Загальна сума інвестицій 50 000 грн.
термін окупності кредиту 
(50 000 грн : 30 775 грн)  1,6 року.

Госпрозрахунковий дохід 
(якщо кролів продають оптом посереднику: 
прибуток + заробітна плата = 30 775 + 16 000) 46 755 грн.

У разі, якщо кролівник сам реалізуватиме вирощених кролів на 
ринку або налагодить прямий збут кролів певному колу своїх клієнтів, 
загальний річний дохід і прибутковість ферми може бути збільшено ще 
на 30% — до 54 000 грн.
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 Надійшла до редакції 12.08.2011

Г.А. Лунев. Хозяйственная деятельность и хозяйственные традиции украин-
ского казачества.

Рассмотрены феномен украинского зе мледелия и хозяйственные традиции ка-
зачества, состоящие в свободном хозяйствовании и общественном самоуправлении, 
заботливом отношении к земле, сохранении и повышении ее плодородия и защите от 
захвата вражескими силами. обосновывается целесообразность воз рождения каза-
чьих и крестьянских хозяйственных традиций, освещаются возможные негативные 
последствия открытия рынка продажи земель сельскохозяйственного назначения.

G.O. Lunev. Economic activity and economic traditions of Ukrainian Cos sacks.
The phenomena of agrarian activity and economic traditions of Ukrainian Cossacks 

is summarized in free agrarian activity and fellow selfgovernance, thoughtful attitude to 
land, cultivation of soils and defense the territory from enemies. Suitability to resume 
Cossacks and Ukrainian peasant economic traditions is argued, the shortcomings of free 
land market are put on to view. 


