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ВСТУП
Україна є аграрною державою, тому сіль�

ське господарство є однією із важливих галу�
зей, яка вирішує продовольчу безпеку країни.
Важливим елементом розвитку галузі є відрод�
ження села і провідна роль у цьому повинна
належати фермерству. Як форма вільного
підприємництва, фермерство здійснюється на
основі економічної вигоди. Але, оскільки це
переважно сімейний бізнес, то розвиток фер�
мерства, перш за все, вирішує соціальні пробле�
ми на селі. Саме в цьому контексті і слід роз�
глядати умови розвитку фермерства.
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Феномен фермерства викликає пильну увагу вчених і практиків аграрної сфери нашої країни. Фермерство роз�
глядається як одна із основних складових, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Відповідно до цього акту�
альними є дослідження, які присвячені проблемам формування і розвитку фермерських господарств України на
сучасному етапі, враховуючи стратегічні пріоритети країни та світовий досвід.

The phenomenon is farming attention of scholars and practitioners agricultural areas of our country. Farming is
regarded as one of the key components that ensure food security. In accordance with the relevant research is that devoted
to the problems of formation and development of farms Ukraine at present, given the strategic priorities and global
experience.

МЕТА СТАТТІ
Дослідження присвячені проблемам фор�

мування і розвитку фермерських господарств
України з урахуванням світового досвіду. Як
форма малого підприємництва фермерські гос�
подарства мають ряд переваг, які дозволяють
їм бути ефективними і конкурентоспроможни�
ми. По обсягам виробництва і по кількості спо�
живчих продуктів фермери розвинутих країн
забезпечують власні потреби. Фермерство — це
не просто форма організації праці, а спосіб
життя селянина, що поєднує професійну ді�
яльність, його психологію та соціальний стан.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Проблемам формування і розвитку фер�
мерських господарств присвячені труди віт�
чизняних вчених, зокрема, Амосова О.Ю., Го�
рьового В.П., Макаренка П.М., Мельника Л.Ю.,
та інших. Ще на перших етапах становлення
фермерства вчені відмічали, що в Україні для
розвитку фермерських господарств необхід�
но вирішити питання кредитування і кооперу�
вання, кадрового та технічного забезпечення.
В послідуючих етапах вчені, аналізуючи досвід
ведення фермерства в інших країнах, зокре�
ма, в США, Фінляндії, Німеччині прийшли до
висновку, що розширення і розвиток фермер�
ства — це лише один із багатьох напрямів ре�
формування аграрних відносин з метою ство�
рення високопродуктивного сільського госпо�
дарства.

В Україні, незважаючи на існування різно�
го роду труднощів, фермерство продовжує

розвиватися. Аналіз статистичних даних пока�
зує, що за період з 2005 по 2013 роки кількість
фермерських господарств зменшилась на 1693
одиниці, але відбуваються зміни на якісному
рівні. Збільшується кількість сільськогоспо�
дарських угідь в розрахунку на одне фермерсь�
ке господарство. В середньому одне господар�
ство оперує 109,2 га, що вдвічі більше, ніж у
країнах ЄС.

За даними таблиці 1 в Україні в 2013 році
функціонувало 40752 фермерських госпо�
дарств, що становить 3,2 % до загальної
кількості діючих підприємств. Використовую�
чи 4451,7 тис. га сільськогосподарських угідь
фермерські господарства за цій період вироби�
ли 7,6 % валової продукції. Більшість госпо�
дарств спеціалізується на виробництві про�
дукції рослинництва — 10,8 %. Питома вага ви�
робництва продукції тваринництва незначна —
всього 1,8 %, проте за аналізуємий період спо�
стерігається її збільшення на 1,1 в. п. За період
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Таблиця 2. Результати сільськогосподарської діяльності
фермерських господарств України, млн грн.

Таблиця 1. Динаміка розвитку фермерських господарств України
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з 2005 по 2013 роки темп приросту виробницт�
ва валової продукції фермерських господарств
склав 133,5 %, в т.ч. по галузям: рослинництва
— 129,2, тваринництва — 204,6 %.

Найбільш повно результати діяльності фер�
мерських господарств відображають показни�
ки прибутковості. В таблиці 2 наведено показ�
ники, які свідчать про те, що за останні роки
даний сектор економіки в цілому був прибут�
ковим.

Рівень рентабельності як від сільськогоспо�
дарської діяльності в цілому, так і від вироб�
ництва сільськогосподарської продукції, зок�
рема, становив у 2013 році в межах 19 %. Більш
рентабельною була галузь рослинництва — 20,8
%, менш прибутковим було виробництво про�
дукції тваринництва — 8,8 %.

Важливим аспектом аналізу госпо�
дарської діяльності є порівняння показни�
ка рівня рентабельності фермерських гос�
подарств з іншими формами господарю�
вання (табл. 3).

Аналіз статистичних даних показує, що в
2013 році найвищий рівень рентабельності про�
дукції сільського господарства був у фер�
мерських господарств і приватних підпри�
ємств відповідно — 19,4 і 14,3 %. Аналогічна
ситуація спостерігається в галузі рослинниц�
тва. Щодо продукції тваринництва, то пози�
тивний показник отримали господарські то�
вариства і фермерські господарства відпові�
дно — 14,3 та 2,6 %. Господарства інших
організаційних форм показали від'ємний ре�
зультат, тому вважаємо, що саме галузь тва�
ринництва є перспективною для фермерів.
Для дрібних фермерів — це виробництво мо�
лока, ексклюзивних сирів або якихось еколо�
гічних "локальних" продуктів.  Це такий
бізнес в якому потребується індивідуальний
підхід, де необхідно кожну корову знати "в
лице". А це можливо на фермі, де утримуєть�
ся максимум 100 корів і яку обслуговує одна

сім'я. Це підтверджує і досвід багатьох країн
з розвинутим фермерством — США, Фінлян�
дія, Німеччина.

У США 98 % ферм сімейного типу. Кіль�
кість малих ферм в цій країні в останні роки
зростає і це пояснюється, зокрема, збільшен�
ням сільського населення. У Фінляндії діє
близько 70 тис. фермерських господарств, го�
ловною галуззю є тваринництво. Лише 5 % гос�
подарств залучають найманих робітників і то
лише на літній період. Інші 95 % молочних
ферм зі своїм господарством справляється
самостійно — так звані сімейні ферми. На
фермах повна автоматизація, працюють чо�
ловік з дружиною, які в середньому обслуго�
вують 50 голів. Діти, незалежно від віку, зав�
жди в курсі фермерських справ і завжди по�
мічники.

Сільське господарство Німеччини також
представлено малими сімейними фермами.
Країна має переважно дрібні за площею госпо�
дарства, середній розмір становить 50—60 гек�
тарів. Тваринництво в цій країні досягло особ�
ливого зростання, його питома вага в структурі
товарної продукції складає 80 %.

В Україні монополізація ринку привела
до зростання вартості товарів і видавлюванні
мілких гравців з аграрного ринку. За роки
незалежності значно скоротилася (майже на
40%) кількість виробників молочної про�
дукції. Ринком молочної продукції управля�
ють декілька крупних компаній. Формула
ціни така: чим менше виробників, тим нижча
конкуренція, тим дорожче продукт. Але
проблема не лише в наявності виробників, а
і в доступності ринків збуту. В країні близь�
ко 100 компаній�виробників сиру, проте 60
% ринку утримує лише близько 10 великих
компаній. Потрапити зі своїм товаром на
полки потужних торгівельних мереж дуже
непросто. Напряму із супермаркетами пра�
цює лише невелика кількість потужних ви�
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робників. Малі і середні підприємства тра�
диційно працюють через посередників. Ця
схема зі старту здорожчує продукт на 15—
20 %.

Мало не основним фактором дороговизни
української продукції — є дорогі гроші. Став�
ки кредиту в банках України складають 20—30
%. Будь�який американський, німецький, бри�
танський, французький підприємець при таких
ставках працювати не буде. В США льготний
кредит для малого бізнесу — 9 % річних, в Ні�
меччині, де одна із кращих державних під�
тримок стартового бізнесу в Європі — 4—6 %
річних. Відносно дешевий фінансовий ресурс,
яким користуються західні бізнесмени, щадить
собівартість товару.

Нерозвинутий фінансовий ринок України
вбиває аграрний ринок, приводить його до ста�
ну неповноцінності. За 20 з лишнім років па�
нування корупції, монополії та високих кре�
дитних ставок вчетверо скоротилося поголі�
в'я худоби і на точці замерзання залишається
врожайність зернових культур. Ускладнюєть�
ся діяльність більшості фермерів ще й тим, що
не мають складських приміщень і тому змушені
продавати отриманий врожай зернових за
низькими цінами, відразу після його збиран�
ня.

Країна має 32 мільйони гектарів ріллі, що
створює унікальні можливості займатися таки�
ми високорентабельними галузями, як: ягідниц�
тво, садівництво, виноградарство, а не спе�
ціалізуватися лише на виробництві зернових.
Україна близько 70% плодів і ягід імпортує.
Закрити цей дефіцит можуть фермери, зайняв�
шись їх вирощуванням на площі 15—20 га. Цей
бізнес повинен знаходитись у власності однієї
сім'ї, де працюють всі її члени. Тільки така мо�
дель може забезпечити ефективний сімейний
бізнес. Особливість цього виробництва — дов�
гострокові інвестиції.

Взятися за розвиток сімейного фермер�
ства обіцяли в Мінагропроді України. Згідно
із заявою міністра аграрної політики в 2014
році пропонувалось посилити стратегічні і
тактичні кроки щодо створення умов для їх
швидкої інтеграції в організований ринок і
прискореного розвитку, навіть більш високи�
ми темпами, ніж це сьогодні демонструє ве�
ликотоварне виробництво. Малі, в т.ч. сімейні
господарства, які візьмуть на себе відпові�
дальність за виконання базових вимог сус�
пільства щодо безпеки та якості харчових
продуктів, натомість повинні отримувати під�
тримку і сприяння з боку держави і суспіль�
ства.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження діяльності фер�

мерських господарств показали, що в Ук�
раїні фермерський рух продовжує розвива�
тися, незважаючи на різного роду труд�
нощі. Тому цілком очевидно, що фермер�
ство може і повинно стати одним із про�
відних організаційних форм господарюван�
ня на селі, але при певній державній під�
тримці. Це дозволить позитивно вплинути
на ефективність виробництва, зайнятість
населення, активізувати підприємництво та
відродження села.
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