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ВСТУП
На початку аграрної реформи в Україні вважа�

лося, що головним її напрямом є "…формування
багатоукладної економіки замість існуючої раніше
одноукладної, заснованій на монопольній дер�
жавній власності" [5, с. 7]. При цьому йшлося про
багатоманітність організаційно�правових форм гос�
подарювання. Але провідне місце серед них мав зай�
няти сектор фермерських господарств (в подальшо�
му ФГ). Саме останні вважали як найбільш ефектив�
ну і перспективну форму господарювання в аграр�
ному секторі економіки. "Досвід зарубіжних країн
свідчить, що сімейні фермерські господарства
найбільш ефективні і загальноприйняті" [3, с. 26]. "У
ринковій економіці фермерство є формою господа�
рювання, що найбільш відповідає умовам та зако�
нам ринку [3, с. 126]. "Ефективність фермерських
господарств як форми господарювання на селі вже
не треба доводити" [1, с. 36]. За фермерським гос�
подарством "…майбутнє розвитку агарного секто�
ра економіки нашої країни" [4, с. 135]. Таких вис�
ловлювань можна навести ще багато. На яких заса�
дах вони грунтуються? Насамперед підкреслюється
позитивна дія чинника приватної власності на ефек�
тивність господарської діяльності.

За період 1990—2007 рр. в Україні відбулося
становлення фермерства і має місце певний його
розвиток. Нині за кількістю господарюючих
суб'єктів у складі юридичних осіб ФГ займають
пріоритетне місце. Станом на перше липня 2007
року їхня питома вага у загальній кількості гос�
подарюючих суб'єктів у сільському господарстві
становила 74,5% [6, с. 51].

Водночас фермерство не виправдало тих
надій, які на нього покладали. Йдеться про по�
рівняно незначне місце й роль ФГ у виробництві
валової продукції сільського господарства у по�
рівняних цінах 2005 року. В 2007 р. цей показник
становив 3,9 %,  господарств населення — 60,1%,
приватних підприємств, сільськогосподарських
кооперативів і господарських товариств — 38,6,
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державних підприємств — 1,3%. Тобто фермер�
ство у виробництві валової продукції займає пе�
редостаннє місце [6, с. 46].

У зв'язку з цим виникає питання: чому фермер�
ство в Україні не набуло належного розвитку і нині
щодо виробництва валової продукції значно посту�
пається іншим формам господарювання? Науковці
називають чимало причин і, насамперед, відсутність
належних "стартового" й "людського" капіталів, про�
блематичність одержання вигідних довгострокових
кредитів фермерами, диспаритет цін, мізерна допо�
мога держави тощо. З усім цим можна погодитися.
Водночас такі ж проблеми притаманні й іншим гос�
подарюючим суб'єктам аграрної сфери. Тобто усі
підприємницькі агроструктури функціонують у
більш�менш однаковому ринково�підприємницькому
середовищі. Але ж вважається, що ФГ мають "неза�
перечні переваги" як приватно�індивідуальні (сімейні)
форми господарювання. А тому мали б одержати
більш масштабний розвиток. Адже ніхто, напевне, не
заперечуватиме тезу, згідно з якою поєднання в одній
особі власника виробничих ресурсів і результатів гос�
подарювання, працівника і менеджера у найбільшій
мірі забезпечує сумлінне та творче ставлення люди�
ни до праці, сприяє раціональному використанню
землі й інших засобів виробництва. До речі, такими є
не тільки фермерські, але й інші приватні господар�
ства в аграрній сфері економіки що не використову�
ють найману працю. Очевидний і той факт, що фер�
мерство в країнах з ринковою економікою є пріори�
тетною організаційно�правовою формою господа�
рювання в агросфері.

Разом з тим такий підхід до ФГ є науковим, але
неповним, не системним. Він залишає поза увагою
той факт, що ефективність і життєстійкість ФГ виз�
начається не тільки ефектом приватного господа�
рювання, але й дією багатьох інших чинників.
Чільне місце серед них займає раціональна спеціа�
лізація ФГ. Це питання — одне із найактуальніших
завдань, що стоїть перед економічною наукою. На
жаль, воно не знайшло належного відображення у
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наукових працях вітчизняних аграрників�еко�
номістів. У зв'язку з цим було б корисним зробити
спробу сформулювати деякі концептуальні поло�
ження щодо напрямів удосконалення спеціалізації
ФГ, яка склалася у 200—2007 рр.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сучасного стану

спеціалізації ФГ, її особливостей у порівнянні з
країнами з розвиненою ринковою економікою,
основні напрями удосконалення її структури.

РЕЗУЛЬТАТИ
Спеціалізація, як відомо, є важливим факто�

ром підвищення продуктивності праці й знижен�
ня собівартості продукції в усіх галузях вироб�
ництва. За деякими даними, при рівності інших
умов за рахунок спеціалізації продуктивність
праці може бути підвищена в 2,1—2,5 раза, тру�
домісткість продукції знижена в 2,5—3 рази, со�
бівартість — в 1,3—1,5 раза [4, с. 29]. Специфіка
сільського господарства полягає в тому, що спец�
іалізація тут має певну обмеженість порівняно з
промисловістю. Насамперед йдеться про те, що
фермерам нерідко вигідно поєднувати виробниц�
тво продукції рослинництва і тваринництва. Якщо
остання для фермера є пріоритетною, то йому
вигідно вирощувати власні корми. Побічною для
нього продукцією тваринництва будуть органічні
добрива. Спеціалізація фермерів дає їм змогу
більш поглиблено удосконалити свою професію.
І головне, що за рахунок спеціалізації у рамках
того ж господарства зростає рівень концентрації
виробництва товарної продукції.

Разом з тим спеціалізація завжди пов'язана з
ризиком зниження попиту на той чи інший вид
продукції, на якій спеціалізується фермер, і може
призвести до її затоварювання, а відповідно, до
скорочення доходу фермерів. У такому разі спец�
іалізовані ферми мають обмежені альтернативи,
особливо короткотермінові, для перепрофілюван�
ня своєї виробничої діяльності. У цьому плані ди�
версифікація виробництва (багатопрофільність)
має свої переваги. Зниження попиту й цін на всі
товари, які виробляє фермер, менш ймовірне.
Отже, спеціалізації в сільському господарстві
притаманні позитивні й негативні моменти. По�
м'якшити останні можна різними засобами. Один
з них — більш�менш ймовірне прогнозування пер�
спективи попиту на ту продукцію, яку виробляє
фермер. Але в ринкових умовах це досить пробле�
матично. Є інший, більш ефективний напрям —
інтеграція і корпоратизація господарств. Для не�
великих і дрібних спеціалізованих ферм вони да�
ють змогу значно пом'якшити проблему низько�
го рівня концентрації виробництва. Спеціалізова�
не фермерське господарство може досягти раці�
онального рівня концентрації виробництва при
менших земельних площах.

В економічно високорозвинених країнах роз�

виток виробничих сил і посилення таких процесів,
як кооперація, корпоратизація і інтеграція ФГ,
супроводжувалися поглибленням їх спеціалізації.
При цьому її структура відповідає структурі по�
питу на певні види сільськогосподарської про�
дукції. Тобто не фермери, а ринок (споживач)
диктує вирішення таких питань: що, скільки, як і
для кого виробляти. А попит визначається потре�
бами. Ринок у цьому контексті має переваги пе�
ред централізованим директивним плануванням.
Дефіцит окремих видів продукції практично вик�
лючається. А тому завжди має місце збалансова�
на структура сільськогосподарського виробниц�
тва, яка відповідає попиту споживачів. При уза�
гальненому підході йдеться про те, що співвідно�
шення двох великих галузей сільського господар�
ства землеробства і тваринництва є раціональним
і збалансованим. Так, в США частка ФГ у за�
гальній їх кількості, що спеціалізуються на про�
дукції рослинництва, становить 45% і тваринниц�
тва — 55 %. Перші реалізують 92% продукції рос�
линництва, другі — 95% тваринництва. "Тварин�
ницькі" ферми нерідко вирощують кормові куль�
тури для власних потреб.

Спеціалізація ФГ, зрозуміло, у певній мірі виз�
начається природно�кліматичними умовами регі�
ону і країни. В США, наприклад, ряд штатів спец�
іалізується на виробництві кукурудзи, там, де для
цього є найбільш сприятливі природно�кліматичні
умови. Під кукурудзою зайнято 32 млн га (для по�
рівняння в Україні площа усієї ріллі становить 33
млн га). Біля 71% посівів картоплі зосереджено в
семи північних штатах [7].

ФГ в Україні на початку 90�х років ХХ ст.. ста�
ло однією з перших ринково�підприємницьких
агроструктур. З самого початку їх функ�
ціонування виникла і дотепер має місце однобічна
спеціалізація ФГ на продукції землеробства (таб�
лиця 1).

Отже, в Україні сформувалася спеціалізація не
на користь тваринницької галузі. Певні позитивні
зрушення у цьому плані відбулися у 2007 р. Вод�
ночас в значній мірі це пояснюється не тим, що
фермери почали приділяти більшу увагу тварин�
ництву, а несприятливими погодними умовами
щодо землеробства. У 2007 р. обсяги валової про�
дукції рослинництва у секторі ФГ зменшилися у
порівнянні з 2006 р. (хоча площа ріллі зросла на
6,3%) на 755,1 млн грн. (21,2%). Обсяги продукції
тваринництва зросли на 155,2 млн грн. (35,5%) [6,
с. 150—151].

З точки зору національних інтересів така спец�
іалізація не вигідна суспільству, тим більше, що й
інші агроструктури надають перевагу рослинниц�
тву. І не випадково чимало продукції тваринницт�
ва (сумнівної якості) Україна імпортує. Фермери
також від цього несуть певні втрати в плані немож�
ливості використовувати власні органічні добри�
ва, забезпечення рівномірної зайнятості впродовж
року, рівномірного надходження доходу тощо.
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Головна причина переважно землеробської
спеціалізації ФГ зумовлена ринкової кон'юнкту�
рою і насамперед ринковими цінами. Дійсно, в умо�
вах ринку і економічного суверенітету ФГ орієн�
тиром їх спеціалізації є ринкові ціни. ФГ виходять
із їх величини та можливих змін на певний вид про�
дукції, а потім обчислюють розрахунки її собівар�
тості. Якщо результати таких підрахунків вияв�
ляться негативними, то фермер, напевне, не буде
її виробляти та пропонувати ринку. Інакше кажу�
чи, він завжди враховує і ринкові ціни, і со�
бівартість на певний вид сільськогосподарської
продукції. Їх співвідношення наведено у таблиці 2.

Наведені в таблиці 2 дані особливих комен�
тарів не потребують. У 2007 р. чистий прибуток
ФГ від реалізації продукції рослинництва стано�
вив 1086,8 млн грн., а від реалізації продукції тва�
ринництва збиток становив 20,2 млн грн. Відпові�
дно, рівень їх рентабельності становив 34,1% і
мінус 4,6% [6, с. 164].

Важливою складовою аналізу спеціалізації ФГ
є дослідження її структури щодо рослинницької

галузі. Найбільш повне уяв�
лення про це дає структура
продукції рослинництва в кон�
тексті зібраних площ (таблиця
3).

Із даних таблиці 3 випли�
ває висновок про те, що близь�
ко 2/3 від загальної зібраної
площі ФГ займають зернові та
зернобобові культури. При
цьому фермери надають пере�

вагу пшениці озимій і ячменю ярому. Інші зернові
культури, і навіть кукурудза на зерно, займають
другорядні позиції. Висока питома вага соняшни�
ку. У середньому за вказані в таблиці роки —
25,6%, при рекомендованій — 10,0% (для збере�
ження раціональних сівозмін). В останні роки
помітні зрушення спостерігалися у виробництві
сої та ріпака. До речі, у 2006 р. зібрана площа сої
становила 120,5 тис. га у порівнянні із 2,9 тис. в
2000 р. (зросла майже в 42 раза), але в 2007 р. вона
зменшилася до 90,3 тис. га). Подібна ситуація із
ріпаком, зібрана площа якого у 2007 р. становила
143,8 тис. га у порівнянні із 7,2 тис. га в 2000 р.
(збільшилася в 20 разів). Картопля, овочі, продо�
вольчі баштанні культури, кукурудза на силос і
зелений корм займають 1,5—2% від зібраної площі
і виробляються в основному для задоволення
власних потреб ФГ.

Як можна оцінити структурну спеціалізацію
ФГ, що склалася в Україні і є більш�менш стабіль�
ною впродовж 2000—2007 рр.? Які можливі тен�
денції її зрушення? Спробуємо дати відповідь на

поставлені вище питання. З
точки зору фермерів, тобто
максимізації прибутку, якщо
взяти рівень рентабельності,
який склався у 2007 р., то на�
сіння соняшнику і в подальшо�
му буде привертати до себе їх
пильну увагу, а площі під цук�
рові буряками вже і в подаль�
шому будуть зменшуватися.
Овочі, хоча за рівнем рента�
бельності перевищували у
2007 р. зернові та зернобобові
культури, але поки що
найбільші за розмірами площі
вони займали у 2006 р. — 14,1
тис. га, що в розрахунку на
одне ФГ становило — 0,33 га
(в 2007 р. відповідно — 0,26
га).

У плані додержання нау�
кових сівозмін як одного із
пріоритетних напрямів збере�
ження і відновлення родючості
грунту питома вага соняшни�
ку у зібраних площах — май�
же 25% не відповідає цьому

Таблиця 1. Структура валової продукції сільського господарства
в ФГ України* (у відсотках до підсумку)

*Джерело: [6, с. 151].

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
   
 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

   
  

 
88,4 

 
88,3 

 
92,8 

 
90,6 

 
89,3 

 
83,0 

  11,6 11,7 7,2 9,4 10,7 17,0

Таблиця 2. Ефективність виробництва сільськогосподарської
продукції в фермерських господарствах України у 2007 році*

*Джерело: [6, с. 163].
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процесу. Тим більше якщо зважити на недостатнє
використання мінеральних і органічних добрив ФГ.
Інакше кажучи, як національним інтересам, так і
перспективним інтересам фермерів не відповідає
існуюча частка соняшнику у загальній структурі
сівозмін.

Відносно зернових та зернобобових культур,
то велику їх частку у зібраних площах, на перший
погляд, можна оцінити позитивно. І рівень їх рен�
табельності (у 2007 р. — 22,2%), зважаючи на існу�
ючий диспаритет цін щодо усіх землеробів, більш�
менш прийнятний, хоча далеко не відповідає по�
требам ФГ у відновленні виробництва на інтенсив�

но�інноваційних засадах.
Разом з тим "зернову"

спеціалізацію багатьох ФГ не�
обхідно оцінити з точки зору
розмірів їх посіву та збору. У
зв'язку з цим зазначимо, що, за
підрахунками науковців, при
виробництві зернових та со�
няшнику в зоні Степу опти�
мальні розміри сільськогоспо�
дарських угідь становлять
300—400 га, картоплі, овочів,
плодово�ягідних культур —
25—50 га. Відносно зернових
та зернобобових культур з
цього питання можна дискуту�
вати. Водночас в аспекті голов�
ного показника продуктивно�
го використання ріллі — уро�
жайності зернових та зерно�
бобових культур існує пряма
залежність між розмірами
зібраної площі і урожайністю
останніх. Принаймні вона про�
являється і в групі ФГ понад
1000 га (про свідчать дані таб�
лиці 4).

Подібна закономірність у
2007 р. мала місце і щодо кукурудзи на зерно, цук�
рових буряків, соняшнику. Правда щодо останнь�
ого, то найвища урожайність була в господарствах
із зібраною площею від 500,01—1000,00 га — 13,6
ц/га, а більше 1000,00 га — 13,4 ц/га [6, с. 158].

Урожайність зернових і зернобобових культур
і кукурудзи із зібраної площі більше 1000 га в 1,9 раза
більше від площі до 50 га. На жаль, частка останніх
до загальної кількості становить майже 3/4.

Відносно бажаного удосконалення структури
спеціалізації ФГ в землеробстві можна сформу�
лювати такі висновки:

1. Спеціалізуватися на виробництві зернових,
кукурудзи, соняшнику тощо
мають ті агроструктури і зок�
рема ФГ, в яких площа їх по�
сіву становить не менше 500 га.
Якщо врахувати той факт, що у
2007 р. за розміром сільськогос�
подарських угідь понад 500 га
було 1725 ФГ — 4,4% до загаль�
ної кількості ФГ, що мали
сільськогосподарські угіддя
(42 тис. їх не мали), то можна
стверджувати про великі ре�
зерви зростання урожайності
й відповідно обсягів виробниц�
тва зернових. Позитивним є
той факт, що частка викорис�
товуваних цими ФГ сільгос�
пугідь у загальній площі секто�
ра ФГ становила 52%, а тих ФГ,

Таблиця 3. Питома вага основних видів продукції рослинництва
у загальній зібраній площі ФГ України* (у відсотках)

*Розраховано за даними: [6, с. 153].
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Таблиця 4. Групування ФГ України за розмірами зібраної площі
зернових та зернобобових культур у 2007 р. і урожайністю*

*Джерело: [6, с. 157].

  
 

  , 
  1  

  %  
 
 

.   %  
 

 
 

 – 
 

 
23961 

 
100,0 

 
3249,5

 
100,0 

 
16,3 

   ,  
 50,00 

 
17593 

 
73,4 

 
384,3 

 
11,8 

 
11,7 

50,01-100,00 2360 9,8 226,7 7,0 13,2 
100,01-250,00 2175 9,1 499,5 15,4 14,3
250,01-500,00 1030 4,3 587,6 18,1 16,3 
500,01-1000,00 564 2,4 695,8 21,4 18,1

 1000,00 239 1,0 855,6 26,3 21,7 



ЕКОНОМІКА АПК

 10,  2009 .

  21847

19

що використовували понад 1000 га (766 ФГ) відпо�
відно становила 36% [6, с. 150].

2. Невеликі і середні за площею землекорис�
тування ФГ. Умовно до них можна віднести ті, що
мають площу сільськогосподарських угідь: 1) до
50 га; 2) 50,1—500,0 га мали б зосередитися на тих
видах сільськогосподарських культур, для яких
оптимум землекористування порівняно невели�
кий. Йдеться насамперед про вирощування кар�
топлі, овочів, плодів та ягід, винограду (тим
більше, що рівень їх рентабельності і тепер більш�
менш прийнятний — див. табл. 2). А при належній
концентрації і з врахуванням існуючого попиту та
ринкових цін міг бути значно вищим. До речі, у
2007 р. кількість ФГ, що мали площу сільськогос�
подарських угідь до 50 га, становила 28,7 тис.
(73,2% до загальної кількості, що мали сільсько�
господарські угіддя), а 50,1 і 500,0 — 8,8 тис.
(відповідно — 22,4%) [6, с. 150].

Відносно продукції тваринництва, то за умов
її збитковості (окрім молока у 2007 р.), а також
відсутності у більшості фермерів необхідних
коштів для інвестицій у побудову приміщень з вра�
хуванням сучасних технологій та придбання пле�
мінної худоби, більшість фермерів і в подальшо�
му будуть спеціалізуватися на продукції рослин�
ництва. Вирішити цю проблему можна на держав�
ному рівні. Тобто тільки держава за допомогою
використання економічних важелів, впливу на
ринкові ціни, зокрема на обсяги імпорту про�
дуктів тваринництва, цільових субсидій (суб�
венцій), пільгового кредитування, може стимулю�
вати розвиток тваринництва в ФГ. Тут, напевне,
без розробки державою спеціальної програми не
обійтись. Зрозуміло, така програма без виділен�
ня державних коштів приречена на провал.

У 2007 р. фактичне надходження коштів з ук�
раїнського державного фонду підтримки ФГ ста�
новило 378 млн грн., у т.ч. для розвитку тварин�
ництва — 21,4 млн грн., що в розрахунку на одну
ферму становило: 8,7 тис. грн. і 0,5 тис. грн. [6, с.
165]. Обсяги такої підтримки не порівнянні з тими,
які надають фермерам країни Заходу.

Відносно "поглибленої" спеціалізації ФГ, то
вона характеризується такими даними: у 2007 р.
кількість ФГ, що займалися вирощуванням тільки
зернових та зернобобових культур, становила 4,9
тис. (15,7% до загальної кількості); відповідно тех�
нічних — 1,8 тис. (5,6%); картоплі та овоче�баш�
танних — 205 (0,7%); кормових — 3 тис. (9,6%);
плодоягідних та винограду — 262 ФГ. 8,2 тис. ФГ
(26,3%) вирощували водночас зернові та зернобо�
бові культури, соняшник, цукрові буряки [6, с. 92].

ВИСНОВКИ
Фермерство і раніше, і тепер є пріоритетною

організаційно�правовою формою господарювання
у всіх розвинених країнах Заходу. У порівнянні з
іншими агроформуваннями воно має незаперечну
перевагу щодо найвищої із можливих мотивації їх

власників�господарів до продуктивної і ефектив�
ної праці. Фермер особисто зацікавлений у найви�
щих результатах господарської діяльності і безпо�
середньо несе за неї відповідальність. Проте в су�
часних умовах у сільському господарстві зроста�
ючий вплив на продуктивність і ефективність гос�
подарювання здійснюють розміри господарств, ви�
користання новітніх видів техніки і технологій. При
всьому значенні чинника приватної власності його
недостатньо. Дрібні й малі господарства не мають
можливості використовувати відомі переваги вели�
ких господарств. Саме це змушує фермерів коопе�
руватися між собою, інтегруватися з підприємства�
ми третьої сфери АПК, об'єднуватися і створюва�
ти партнерства різних типів, корпорації сімейного
і несімейного типу. Спеціалізація ФГ також дає
змогу використовувати переваги великого госпо�
дарства на порівняно менших площах сільськогос�
подарських угідь певних видів землеробства.

Саме тому важливим напрямом розвитку фер�
мерства в Україні є раціональна спеціалізація, яка
враховувала б оптимальні розміри землекористу�
вання щодо окремих видів сільськогосподарської
продукції. Нині ФГ України притаманна переваж�
но однобічна спеціалізація щодо двох великих га�
лузей сільського господарства — рослинництва і
тваринництва на користь першої. А в останній
малі й середні ферми надають перевагу тим видам
товарної продукції, які з більшою продуктивністю
і рентабельністю могли б вирощувати великі ФГ.
Вирішення зазначених проблем спеціалізації ФГ
потребує відповідної аграрної політики держави.
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