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Постановка проблеми. Сучасний етап 

функціонування вітчизняного аграрного се-

ктору триває на тлі тенденцій глобалізації та 

інтеграції вітчизняних сільгоспвиробників 

до європейського економічного простору. 

Одним з наслідків даного, в цілому позити-

вного, процесу є поява загроз для суб’єктів 

середнього та малого аграрного підприєм-

ництва, рівень конкурентоспроможності 

якого не відповідає вимогам сьогодення. В 

цьому зв’язку надзвичайно важливим є дос-

лідження рівня розвитку фермерських гос-

подарств, які є єдиною офіційно визнаною 

формою товарного виробництва, що створе-

на на базі сільських домогосподарств. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Проблеми конкурентоспроможного фу-

нкціонування фермерських господарств як 

складової вітчизняної системи аграрного 

підприємництва знайшли своє відображення 

в працях В.К. Збарського, М.Й. Маліка,  

В.Я. Месель-Веселяка, І.В. Свиноуса та ін. 

Проте, на нашу думку, потребують подаль-

шого вивчення питання, пов’язані із сучас-

ними особливостями використання ресурс-

ного потенціалу, а також аналіз факторів, 

що обумовлює його специфіку. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження сучасної специфіки ви-

користання земельних ресурсів в системі 

фермерських господарств, як визначального 

фактору аграрного виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно 

відмітити, що на даному етапі функціону-

вання вітчизняного аграрного сектору фер-

мерські господарства є важливою складо-

вою в системі аграрного підприємництва, 

проте їх вплив на загальний розвиток галузі 

не є визначальним. Водночас вітчизняне фе-

рмерство за сучасних умов є єдиною мож-

ливістю легалізувати товарне сільськогос-

подарське виробництво, яке сформоване на 

базі домогосподарств та має постійно виро-

бляти і реалізовувати конкурентоспроможну 

продукцію як запоруку забезпечення своєї 

подальшої життєдіяльності. При цьому слід 

враховувати надзвичайно важливе соціаль-

но-економічне значення самого факту функ-

ціонування малих форм аграрного бізнесу 

для існування українського села. 

Аналізуючи динаміку використання зе-

мельних ресурсів представниками даного 

сегменту аграрного підприємництва, необ-

хідно відмітити, що вона відповідає загаль-

ним трендам, характерним як в цілому для 

сільськогосподарських підприємств, так і по 

окремих культурах (рис.1). 

Так, якщо загальне зростання посівних 

площ протягом 2005-2014 рр становило 

4,6% або близько 1100 тис.га, то по фермер-

ських господарствах дані показники дорів-

нювали відповідно 33,9% та 1000 тис. га. 

 



                                  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №1(29), 2015 

39 

 

 

Водночас, якщо по всіх категоріях сільго-

спвиробників зростання посівних площ від-

бувалося за рахунок технічних культур (по 

соняшнику – на 40%, по сої – на 312%), то 

розвиток рослинництва у фермерських гос-

подарствах має більш диверсифікований ха-

рактер. 

Разом із технічними культурами спосте-

рігається аналогічна позитивна динаміка  по 

посівних площах зернових (15,6%), картоплі 

(60,7%) та плодово-ягідних культурах 

(58,2%). Останній факт є особливо важли-

вим, оскільки збільшення площ під садами 

та виноградниками є показником наявності 

у сільгоспвиробників бізнес-проектів, які 

носять стратегічний характер, розраховані 

на тривалий період, а також, на відміну від 

виробництва зернових та технічних культур, 

потребують більш складного інфраструкту-

рного забезпечення для ефективного розви-

тку даного галузевого напрямку. 

Результати аналізу динаміки питомої ваги 

посівних площ фермерських господарств в 

загальному обсязі лише підтверджують на-

ведені висновки. Так, протягом аналізовано-

го терміну, частка земель, що використову-

ється даними суб’єктами аграрного підпри-

ємництва, зросла з 11,3 до 14,5% в загальній 

структурі (табл.1).  

Таблиця 1 

Динаміка питомої ваги посівних площ фермерських господарств в загальній структурі,% 

 

Найменування 

культур 

Рік 2014 до 

2005, +- 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зернові та зе-

рнобобові 
12,76 14,90 14,63 14,76 15,09 14,95 2,19 

Соняшник 18,02 19,83 20,42 20,3 20,27 20,41 2,39 

Соя 39,06 16,12 22,23 15,75 16,98 17,45 -21,61 

Плодово-

ягідні культу-

ри 

3,04 4,66 5,02 5,45 6,02 6,02 2,98 

Овочі відкри-

того фрунту 
2,63 3,05 3,5 2,85 2,36 2,46 -0,16 

Картопля 0,38 0,72 0,91 1,06 0,89 0,69 0,31 

Інші культури 3,32 8,37 6,22 7,35 8,8 9,0 5,68 

Разом 11,29 13,76 13,75 13,91 14,32 14,45 3,16 

*Розраховано за даними Головного управління статистики України 
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При цьому слід відзначити позитивну ди-

наміку структури посівних площ по зерно-

вих культурах (зростання питомої ваги ста-

новило 2,2 пункти), соняшнику (2,4 пункти) 

та плодово-ягідних культурах (3 пункти). 

Скорочення частки площ під сою (на 22 пу-

нкти) слід, на нашу думку, розглядати ско-

ріше у позитивному аспекті, враховуючи 

небезпечні екологічні наслідки інтенсивного 

вирощування даної культури. Коливання 

питомої ваги по овочах та картоплі не має 

суттєвого впливу на загальну динаміку, а 

лише відображає низький рівень господар-

ської активності фермерів по даних галузе-

вих напрямках. Таким чином, видно, що пі-

дприємницька активність вітчизняного фер-

мерства в рослинницьких галузях сконцент-

рована переважно у виробництві зернових 

та технічних культур, де вони займають в 

загальній структурі сільгоспвиробників ста-

більні сильні позиції. 

Нажаль позитивні зрушення в сфері ви-

робництва плодово-ягідних культур не ма-

ють визначального впливу як на загальний 

стан галузі в масштабі аграрного виробниц-

тва в цілому, так і в системі фермерських 

господарств. Це дає підставу зважати на да-

ні показники лише як на можливі перспек-

тивні напрямки розвитку для вітчизняного 

фермерства, їх переходу на якісно інші 

принципи господарювання, пов’язані з не-

обхідністю розробки середньотермінових 

планів, використання науково обґрунтова-

них техніко-технологічних методів економі-

чної діяльності тощо. 

Дані висновки підтверджуються резуль-

татами аналізу динаміки структури посівних 

площ фермерських господарств України за 

період 2005-2014рр. Зокрема, протягом ана-

лізованого терміну спостерігається одночас-

не зростання питомої ваги площ під техніч-

ними культурами (6,5 пункти) та скорочення 

частки земель, що відводилася під зернові та 

зернобобові (-9 пунктів) (табл.2). 

Таблиця 2 

Динаміка структури посівних площ фермерських господарств, %* 

 

Найменування 

культур 

Рік 2014 до 

2005, +- 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зернові та зе-

рнобобові 
65,14 60,66 60,45 58,96 59,93 56,23 -8,91 

Соняшник 22,94 24,46 25,44 27,27 25,51 27,26 4,32 

Соя 5,83 4,68 6,63 6,01 5,83 8,01 2,18 

Плодово-ягід-

ні культури 
0,31 0,32 0,34 0,36 0,36 0,37 0,06 

Овочі відкри-

того фрунту 
0,41 0,38 0,46 0,36 0,28 0,29 -0,13 

Картопля 0,2 0,28 0,34 0,4 0,31 0,24 0,04 

Інші культури 5,17 9,23 6,34 6,64 7,78 7,6 2,44 

Разом 100 100 100 100 100 100 Х 

*Розраховано за даними Головного управління статистики України 

 

Слід відзначити, що даний процес носить 

характер визначеної тенденції, а не випад-

кових коливань, що є результатом дії при-

родно-кліматичних факторів. Так, якщо по 

зернових та зернобобових культурах, почи-

наючи з 2010 року, річне скорочення части-

ки площ в загальній структурі становило від 

1,5 пункту у 2012 році до 3,5 пунктів у 2014 

році, то по соняшнику динаміка питомої ва-

ги мала синусоїдальний характер (2005-

2012рр – стабільне зростання, 2013 рік – 

скорочення на 2 пункти, 2014 рік – зростан-

ня на 2 пункти). Овочеві та плодово-ягідні 

культури, значення яких для вітчизняного 

продовольчого ринку є надзвичайно важли-

вим, в загальній структурі посівних площ 

фермерських господарств складають близь-

ко 1% протягом всього аналізованого періо-

ду, що відповідно характеризує рівень підп-

риємницької цікавості з боку даних предста-

вників аграрного бізнесу. 
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Які висновки можна зробити, проаналізу-

вавши динаміку структурних показників, що 

відповідним чином відображають характер 

землекористування фермерських госпо-

дарств як складової системи вітчизняного 

аграрного виробництва? По-перше, динамі-

ка обсягів використання земельних угідь, їх 

структура відображає наміри сільгоспвиро-

бників, вектор бізнес-активності, галузі, на 

яких підприємець (в даному випадку фер-

мер) концентрує свою увагу з метою отри-

мання прибутку. Результати аналізу наведе-

них даних переконливо свідчать, що за су-

часних умов переважна більшість вітчизня-

ного фермерства орієнтована на виробницт-

во продукції рослинництва, на вирощування 

зернових та технічних культур, причому 

увага акцентується саме на останньому виді 

продукції. Ми свідомо не розглядаємо ре-

зультативні показники (урожайність, рента-

бельність тощо), оскільки метою статті є не 

аналіз ефективності економічної діяльності 

фермерів, а визначення її напрямів, а також 

факторів, що їх обумовлюють. 

Причиною соняшнико-зернового напряму 

функціонування рослинницької галузі в сис-

темі фермерських господарств є домінуван-

ня на вітчизняному аграрному ринку вели-

ких та дрібних посередників, які не тільки 

визначають як асортимент продукції, що ви-

робляється, а й формують ціну на практично 

усі її види. Фермерські господарства позба-

влені реальної можливості брати участь у 

ціноутворенні на власну продукцію, оскіль-

ки рівень консолідації суб’єктів даного сег-

менту аграрного підприємництва не відпові-

дає умовам сьогодення. Внаслідок цього 

практично відсутня можливість для актив-

ного розвитку альтернативних напрямків в 

рослинництві (овочівництво, садівництво 

тощо), оскільки дані проекти вимагають 

зміни у техніко-технологічному забезпечен-

ні, а також потребують сприятливого креди-

тного середовища. 

Позитивно вплинути на ситуацію, що 

склалась, можна лише за рахунок комплекс-

ної дії певних заходів, які передбачають од-

ночасно протекціонізм державних інститу-

цій по відношенню як до закордонних, так і 

вітчизняних конкурентів, розробку системи 

стимулювання інноваційного розвитку віт-

чизняного фермерства, що, в свою чергу, 

потребує вирішення кадрового питання для 

забезпечення конкурентоспроможного фун-

кціонування суб’єктів малого та середнього 

аграрного бізнесу. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку 

вітчизняного аграрного виробництва фер-

мерські господарства залишаються важли-

вою складовою в системі аграрного підпри-

ємництва, проте їх роль не є визначальною у 

формуванні певних сегментів ринку сільсь-

когосподарської продукції. В процесі дослі-

дження доведено, що специфіка викорис-

тання земельних ресурсів в системі фермер-

ських господарств обумовлена їхньою зале-

жністю від зовнішніх чинників, які форму-

ють ринок продукції рослинництва. Резуль-

тати аналізу динамки показників структури 

посівних площ фермерських господарств, як 

в загальному обсязі, так і по окремих видах 

продукції, переконливо довели необхідність 

якісних інституційних трансформацій з ме-

тою оптимізації ресурсного забезпечення 

економічної діяльності вітчизняного фер-

мерства, а також посилення співпраці між 

аграріями та галузевими науково-

навчальними центрами. 
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analyzed the specifics of land use by farmers. The author proved that the level of use of land resources in agricultural 

production is a major factor of efficiency. Results of the study of dynamics of cropping patterns showed the nature of 

their use. The author showed that grain and industrial crops are grown by farmers particularly hard. The author drew 
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attention to the environmental hazard of a large amount of agricultural land, on which commercial crops are sown. 

Results of the analysis of the dynamics of land farming structures show that their economic activity is not fully 

independent. Large brokers have a huge impact on the nature and direction of the farm. They determine the price policy 

and the range of products for farmers. The author pointed out the inadmissibility of preservation of a given situation. 

The author proposed a number of measures that can improve the competitiveness of farms, to encourage them to 

diversify their production and business activities. These factors are: the protective policy of the state, the active 

introduction of new technologies, training for small and medium-sized businesses. 
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