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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

В умовах переходу до ринкової економіки
підвищується рівень невизначеності і ризику у ви�
робничій діяльності, виникає необхідність у при�
стосуванні до ринкових умов, які постійно зміню�
ються. Підприємницькі структури аграрної сфе�
ри економіки у процесі своєї діяльності стають
учасниками конкурентної боротьби за спожива�
ча, і можливість їх виживання залежить від здат�
ності ефективно та в комплексі використовувати
усі свої переваги над конкурентами. Ефективність
функціонування аграрного сектора економіки
значною мірою залежить від стійкого розвитку
суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких
чильне місце посідають фермерські господарства.

За таких умов нагального вирішення потребує
питання дослідження і обгрунтування основних
напрямів виробничо�господарської діяльності
фермерських господарств з метою визначення по�
тенційних можливостей забезпечення ефектив�
ності виробництва та підвищення їх конкурентос�
проможності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблем становлення, функціону�
вання та ефективного розвитку фермерських гос�
подарств як однієї з форм господарювання в аг�
рарному секторі економіки у процесі ринкових
перетворень присвячено наукові праці вітчизняних
учених Ю.О Махортова, С. Мочерного, П.М. Ма�
каренка, М.Й. Маліка, Л.Ю. Мельника, Л.Л. Ме�
льника, В.Я. Мессель�Веселяка, П.Т. Саблука,
В. Збарського, В.В. Юрчишина та багатьох інших.

Більшість науковців вважають, у що системі
внутрішньогосподарських факторів, які позитив�
но впливають на ефективність виробництва у фер�
мерських господарствах, чільне місце займає
розмір їх землекористування. Зокрема, П.Т. Саб�
лук зазначає: "…домінуючим чинником, що має
вплив на рівні економічної ефективності, зали�
шається обсяг (концентрація) виробництва і за�
лежно від раціонального використання природно�
економічних умов ефективність виробництва зро�
стає до стабільно стійкого стану, що забезпечує
довготривале розширене відтворення" [1, с. 31].
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В.Я. Месель�Веселяк зазна�
чає, що "…невеликі розміри
сільського�сподарських підпри�
ємств не забезпечують раціо�
нального використання системи
технічних засобів і відповідного
зниження собівартості про�
дукції. Збільшення ж їхніх
розмірів дає змогу раціональні�
ше використовувати техніку та
інші основні виробничі фонди,
транспорт, трудові ресурси, а
відповідно й ефективніше вести
виробництво в цілому" [2, с. 14].

Незважаючи на багатоаспек�
тний науковий доробок вітчизняних авторів
відносно висвітлення проблем функціонування
фермерських господарств, в умовах активізації
ринкового сердедовища подальшого наукового
дослдідження вимагають питання щодо обгрунту�
вання основних напрямків їх діяльності з ураху�
ванням регіональних особливостей відносно підви�
щення ефективності виробництва та посилення їх
конкурентних позицій на аграрному ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення тенденцій виробни�

чо�господарської діяльності фермерських госпо�
дарств та економічної ефективності виробництва
продукції, що дозволить визначити основні напря�
ми стимулювання їх сталого розвитку на регіо�
нальному рівні.

У зв'язку з поставленою метою були вирішені
наступні завдання:

— проаналізувати сучасний стан виробинцтва
та показники ефективності основних видів про�
дукції у фермерських господарствах Одеської об�
ласті;

— зазначити чинники, які cримують ефектив�
ний розвиток фермерських господарств;

— сформувати основні напрями підвищення
ефективності виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сучасному етапі розвитку ринкових

відносин аграрний сектор України представле�
ний різними формами господарювання, серед
яких найпоширенішим різновидом приватного
підприємництва є фермерські господарства. Ос�
новними принципами організації та діяльності
фермерських господарств є добровільність
створення господарства; самостійне формуван�
ня програми діяльності, вільний вибір її видів;
самостійний вибір форм землекористування;
право вільного найму працівників; забезпечен�
ня та надійний захист права власності фермера
на землю, засоби виробництва, вироблену про�
дукцію; повна економічна і юридична відпові�
дальність за результати господарської діяль�
ності; вільне розпорядження доходом на свій
розсуд; самостійність у визначенні цін на ви�

роблену продукцію, виконані роботи, наданні
послуги, самостійність у здійсненні зовнішнь�
оекономічної діяльності [3].

У сучасних умовах фермерські господарства
визнані на законодавчому рівні, вони існують по�
ряд з іншими суб'єктами підприємницької діяль�
ності у сфері агробізнесу, конкурують як рівноп�
равна форма господарювання на селі. У структурі
діючих у сільському господарстві Одеської області
підприємств за організаційно�правовими форма�
ми фермерські господарства займають найбільшу
питому вагу (рис. 1).

Одеська область має провідні позиції серед
інших областей і займає перше місце в Україні за
кількістю фермерських господарств, яка у 2010 р.
становила 5766 господарств. У користуванні фер�
мерських господарств знаходиться 334,0 тис. га
власних та орендованих земель.

Слід відзначити, що до 2008 року основною
тенденцією розвитку фермерства в області було не
тільки збільшення кількості фермерських госпо�
дарств, а й розширення розмірів їх землекористу�
вання, що, на думку багатьох науковців, є одним з
основних чинників ефективності їх господарюван�
ня, оскільки збільшення оброблюваної землі спри�
ятиме дотримуванню агротехнічних вимог, ефек�
тивному використанню трудових ресурсів і основ�
них засобів [4, с. 95].

За період 2008—2010 рр. відбулось зменшення
загальної кількості фермерських господарств та
розмірів їх землекористування, що зумовлено не�
гативним впливом об'єктивних та суб'єктивних
чинників на розвиток підприємництва в аграрній
сфері в умовах суцільної економічної кризи. В
цілому по Україні середній розмір фермерського
господарства у 2010 р. становив 103,3 га, по
Одеській області — 58 га. Більшість господарств у
області є малими за розмірами формами аграрно�
го підприємництва (понад 60% мають розміри до
50 га), що зумовлює певні особливості ведення ви�
робничо�господарської діяльності та не дозволяє
їм раціонально використовувати виробничий по�
тенціал, забезпечувати високу врожайність
сільськогосподарських культур та окупність вит�
рат.

Сучасний стан сільськогосподарського вироб�

Рис. 1. Структура підприємств за організаційно0правовими
формами в сільському господарстві Одеської області
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ництва вказує на те, що зміна форми власності і
господарювання не призвели сьогодні до появи
ефективного власника. Фермерські господарства,
недивлячись на значну питому вагу в кількості гос�
подарюючих суб'єктів аграрного сектора, посіда�
ють порівняно незначне місце й роль у виробництві
продукції сільського господарства області поряд
з іншими формами господарювання на селі. Пито�
ма вага у загальному виробництві валової про�
дукції сільського господарства області у 2010 р.
становила 7,8% (рис. 2).

Пристосування фермерських господарств до
мінливого ринкового середовища визначило еко�
номічну недоцільність займатись виробництвом
продукції тваринництва і виробничу орієнто�
ваність переважної більшості підприємців на ви�
рощування обмеженого переліку високоліквідних
культур, які забезпечують прибутковість цих гос�
подарств. Такими видами продукції є зернові та
технічні культури. Частка рослинництва в загаль�
ному виробництві продукції фермерськими госпо�
дарствами у 2010 р. складає 97,1%.

Характерною особливістю фермерських гос�

подарств в умовах сьогодення є не�
достатній рівень цінової конкурен�
тоспроможності більшості видів
сільськогосподарської продукції,
яка зумовлена зростаючою техні�
ко�технологічною відсталістю, не�
ефективним використанням вироб�
ничо�ресурсного потенціалу. Все
це призвело до різкого зменшення
обсягів виробництва продукції,
зниження ефективності викорис�
тання землі та продуктивності
праці (табл. 1).

Враховуючи загальний уповіль�
нений стан розвитку фермерства,

виробництво основних видів продукції за останні
роки має негативну тенденцію. Водночас слід заз�
начити, що у фермерських господарствах області
найменш продуктивно, порівняно з іншими фор�
мами господарю�вання, використовуються
сільськогосподарські угіддя: у розрахунку на 100
га в 2010 році вироблено 107,8 тис. грн. валової про�
дукції, тоді як по сектору сільськогосподарських
підприємств в цілому — 150,7 тис. грн.

Нестабільна динаміка обсягів виробництва
окремих видів рослинницької продукції зумовле�
на, насамперед, варіацією врожайності певних
сільськогосподарських культур за відповідний пе�
ріод (рис. 3).

У сучасних умовах господарювання обмежені
можливості в розширенні ресурсів, нішова спец�
іалізація підприємницької діяльності унеможлив�
лює вихід окремого підприємства на позицію ліде�
ра за часткою на ринку сільськогосподарської
продукції, її якості та конкурентоспроможності.
На ринку фермерські господарства пропонують
продукцію власного виробництва в тій кількості і
якості, яку можливо забезпечити з урахуванням

наявного ресурсного потенціалу
та поточних можливостей запро�
вадження агротехнологій вироб�
ництва. Тому фермерські госпо�
дарства, істотною ознакою яких
є повна економічна, виробнича і
фінансова відповідальність за
результати своєї діяльності, оби�
рають ті напрями, які дозволя�
ють їм концентрувати наявні ре�
сурси з метою отримання певних
прибутків та утримання завойо�
ваних ринкових позицій. Саме це
визначає їх виробничу структу�
ру і доцільність вирощування
певних сільськогоспо�дарських
культур, реалізація яких дає
можливість отримати найбіль�
ший прибуток. Адже прибуток
дає можливість для розширено�
го відтворення на інтенсивно�
інноваційних засадах, а це забез�
печує фінансову стійкість і

Рис. 2. Вклад основних товаровиробників у виробництво
валової продукції сільського господарства Одеської області

Таблиця 1. Динаміка виробництва сільськогосподарської
продукції фермерськими господарствами Одеської області
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конкурентоспроможність това�
ровиробника.

За рівнем прибутковості ви�
робництва продукції рослинниц�
тва лідирують зернові та технічні
культури (рис. 4).

Серед зернових культур найе�
фективнішим є виробництво пше�
ниці і кукурудзи на зерно, рента�
бельність яких у 2010 р станови�
ла 23% та 44,8%, що перевищує се�
редній показник по Україні відпо�
відно на 2,8 та 14,7 відсотко�пун�
кти. Найбільш стабільна динамі�
ка спостерігається по ефектив�
ності виробництва соняшнику,
зростання рентабельності за 2008
— 2010 р. відбулось на 30 відсот�
ко�пунктів і становлило у 2010 р.
53,5%.

Пріоритетність у загальному
виробництві продукції рослин�
ництва, серед якої високим рівнем
рентабельності та значною част�
кою у посівних площах відзнача�
ються зернові та насіння соняшни�
ку, зумовлює загальний стабіль�
ний рівень рентабельності вироб�
ництва у фермерських господар�
ствах. Виробництво продукції тва�
ринництва протягом досліджува�
ного періоду залишається збитковим (табл.
2).

Слід зазначити, що збільшення при�
бутковості фермерських господарств
відбувається у відриві від зниження со�
бівартості продукції, тобто за рахунок
підвищення реалізаційних цін на основні
види сільськогосподарської продукції. В
аграрному секторі економіки функціонує
витратний механізм господарювання. По�
стійне підвищення собівартості сільсько�
господарської продукції зумовлено не
стільки зростанням ресурсомісткості,
скільки значним здороженням матеріаль�
но�технічних та паливно�енергетичних ре�
сурсів. Особливо ця тенденція виражена
у 2009 році, коли під дією інфляційних
процесів та загальної соціально�економі�
чної та політичної нестабільності в країні
рівень рентабельності фермерських господарств
знизився на 10 відсотко�пунктів відносно 2008 р.

У зв'язку з недосконалістю чинного законодав�
ства, недостатньою державною підтримкою, слаб�
кою соціальною захищеністю діяльність фер�
мерських господарств не принесла бажаних ре�
зультатів. Неналагоджена ефективна система ма�
теріально�технічного і виробничого обслуговуван�
ня, обмежена доступність до ринків збуту,
відсутність інформації про ринкову кон'юнктуру,
реальні ціни на окремі види продукції, призводить

до зменшення обсягів виробництва і реалізації
продукції і, в наслідок цього, втрати позицій на
ринку. Існуючі канали реалізації продукції не
відбивають інтереси безпосередніх товаровироб�
ників сільськогосподарської продукції, що при�
зводить до зниження їх доходів і погіршення
фінансового стану.

Основною проблемою, що перешкоджає зро�
станню прибутковості, рівня рентабельності ви�
робництва продукції є недостатній рівень мате�
ріально�технічного забезпечення фермерських

Рис. 3. Динаміка урожайності основних
сільськогосподарських культур у фермерських господарствах

Одеської області

 Рис. 4. Ефективність виробництва зернових культур і
соняшнику в фермерських господарствах Одеської області

Таблиця 2. Фінансово0економічні результати
діяльності та ефективність виробництва

у фермерських господарствах
Одеської області
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господарств, що, в свою чергу, зумовлено відсут�
ністю власного капіталу та умов доступу до кре�
дитів, а також неадекватним співвідношенням
між цінами на технічні засоби та сільськогоспо�
дарську продукцію. Нестача власних обігових
коштів позбавляє підприємства можливості
придбання матеріально�технічних засобів, вико�
нання усіх передбачених технологією сільсько�
господарських робіт в оптимальні строки. Вирі�
шити цю проблему можна створенням мережі
обслуговуючих кооперативів агросервісного та
агрохімічного типу, товариств по сумісному ви�
користанню техніки, що дасть можливість змен�
шити витрати на її утримання і знизити со�
бівартість продукції.

Враховуючи особливості функціонування аг�
рарного сектора економіки, забезпечення стабіль�
ного розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств, у тому числі і фермерських господарств,
значною мірою залежить від державної фінансо�
вої підтримки через цільові програми, які регла�
ментують порядок одержання та використання
бюджетних коштів. Однак позиція фермерських
господарств залишається вкрай незадовільною,
більшість з них не підпадають під механізм дії
цільових програм, відмічається велика нерів�
номірність фінансування фермерських госпо�
дарств.

З метою підвищення рівня ефективності
сільськогосподарського виробництва фермерські
господарства повинні використовувати, насампе�
ред, внутрішні можливості щодо забезпечення ра�
ціонального використання наявного виробничо�
ресурсного потенціалу та проведення маркетин�
гової діяльності. Домінантним напрямом має ста�
ти розробка оптимальної програми виробництва
основних видів продукції відповідно до вимог рин�
ку і потреб споживачів з урахуванням внутрішніх
можливостей використання наявного ресурсного
потенціалу, що дозволить оптимізувати отриман�
ня прибутків на одиницю залучених у виробницт�
во земель та інших ресурсів. При цьому вибір оп�
тимальної виробничої програми повинен оцінюва�
тися з урахуванням переваг ведення високоефек�
тивних галузей, їх вдалого сполучення, адекват�
ності до регіональних природно�кліматичних умов
господарювання, що дозволить врахувати вплив
агробіокліматичного та агротехнологічного по�
тенціалу на якість виробленої продукції, забезпе�
чить конкурентні переваги підприємств за рахунок
зниження собівартості продукції, що, у свою чер�
гу, дозволить фермерським господарствам вигра�
вати цінову конкуренцію на ринку.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На сучасному етапі розвитку ринкових

відносин діяльність фермерських господарств
проходить в динамічних, часто змінюваних умо�
вах, що негативно позначається на загальних по�
казниках їх виробничо�господарської діяль�
ності. Стратегічний розвиток фермерських гос�

подарств повинен бути орієнтований на збіль�
шення обсягів виробництва і підвищення якості
продукції при опитмальних затратах на її вироб�
ництво, що, в свою чергу, забезпечить високий
рівень ефективності їх діяльності та конкурен�
тоспроможності.

З метою забезпечення стабільного розвитку
фермерських господарств основними пріоритета�
ми має стати реалізація внутрішніх чинників забез�
печення ефективності виробництва, а саме:

— оптимізація розмірів землекористування,
що дозволить більш раціонально та ефективно ви�
користовувати виробничий потенціал та сучасні
інтенсивні агротехнології виробництва;

— диверсифікація виробничої діяльності
відповідно до обгрунтованої спеціалізації на ос�
нові розробки оптимальної програми виробницт�
ва основних видів продукції, що дозволить оптим�
ізувати отримання прибутків на одиницю залуче�
них у виробництво земель та інших ресурсів;

— поглиблення інтеграційний процесів і коо�
перування діяльності фермерських господарств,
що забезпечить вирішення проблем маркетингової
діяльності та матеріально�технічного й технолог�
ічного забезпечення виробництва продукції.

Наведені пропозиції сприятимуть у перспек�
тиві підвищенню ефективності та конкурентосп�
роможності фермерських господарств, отриман�
ню прибутків, необхідних для забезпеченя розши�
реного відтворення сільськогосподарського ви�
робництва.

Подальшого дослідження потребує більш де�
тальне обгрунтування організаційно�економічних
чинників впливу на ефективне функціонування
фермерських господарств.
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