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У статті здійснено аналіз структури посівних площ та урожайності сільськогосподарсь-
ких культур, виробництва та реалізації рослинницької і тваринницької продукції у фермерсь-
ких господарствах Запорізької області. Проведено порівняння результатів їхньої агровироб-
ничої діяльності з господарствами суспільного сектору та особистими селянськими госпо-
дарствами. Обґрунтовано основні шляхи посилення ролі фермерства у виробництві сільсько-
господарської продукції.
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І. Вступ0

Фермерство – ефективна організаційна
форма сільськогосподарського виробницт-
ва. Завдяки йому в Західній Європі, США та
інших розвинутих країнах забезпечено про-
довольчий достаток. Більше того, тут гостро
стоїть проблема перевиробництва багатьох
видів сільськогосподарської продукції, і зу-
силля держави часто спрямовуються на
скорочення обсягу їх виробництва.

Але щоб досягти такого результату, по-
трібно створити для фермерства сприятли-
ве економічне середовище та надати надій-
ну державну підтримку, чого якраз і не ви-
стачає в Запорізькій області і в Україні зага-
лом. Тому в період становлення фермерсь-
кого укладу більшою мірою виявились не
позитивні риси фермерських господарств, а
їх недоліки та проблеми. Підстави для тако-
го висновку дають результати порівняльно-
го аналізу агровиробничої діяльності фер-
мерських господарств з іншими формами
господарювання на селі.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – дослідити структуру посів-

них площ та урожайність сільськогосподар-
ських культур, виробництво та реалізацію
рослинницької і тваринницької продукції у
фермерських господарствах; порівняти ре-
зультати їхньої агровиробничої діяльності з
господарствами суспільного сектору та се-
лянськими господарствами; виявити про-
блеми та обґрунтувати основні шляхи поси-
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лення ролі фермерства у виробництві сіль-
ськогосподарської продукції.

ІІІ. Результати
В обстежених статистичними органами

фермерських господарствах Запорізької об-
ласті у 1992 р. працювало 776 осіб, причому
близько 40% з них залучалося на період се-
зонних робіт.

Зі зростанням кількості фермерських го-
сподарств збільшувалась і кількість працю-
ючих у них. Так, у 2010 р., за даними Голо-
вного управління статистики в Запорізькій
області, кількість працюючих у фермерсь-
кому секторі досягла 6159 осіб. Від загаль-
ної кількості працівників фермерських гос-
подарств власники цих господарств та чле-
ни їх сімей становили 43,5%, наймані пра-
цівники – 56,5%. З-поміж усіх зайнятих у
фермерстві жінки становлять 26%. Кількість
зайнятих осіб у розрахунку на 100 га сіль-
госпугідь у фермерських господарствах об-
ласті становила 2 особи.

Крім зафіксованих у реєстраційних доку-
ментах членів фермерських господарств, які
їх створили, та найнятих згідно з оформле-
ними договорами працівників, у їх роботі
дуже часто беруть участь й інші особи, юри-
дичні відносини з якими не встановлюються,
тому фактично у фермерських господарст-
вах працює більша кількість людей, ніж фік-
сується офіційною статистикою. Передусім,
ідеться про членів родин та родичів, які до-
помагають вести господарство і правовідно-
сини з якими не завжди встановлюються.
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Така ситуація із зайнятістю певною мірою
впливає на виробничу діяльність фермерсь-
ких господарств. Фермери Запорізької обла-
сті переважно спеціалізуються на виробниц-
тві зернових, технічних та овочево-
баштанних культур і мало займаються кор-

мовиробництвом. Задля власної вигоди або
через необхідність вижити вони, насампе-
ред, вирощують найприбутковіші культури –
озиму пшеницю, ячмінь, гречку, соняшник,
баштанні (табл. 1).

Таблиця 1
Структура посівних площ сільськогосподарських культур

у фермерських господарствах Запорізької області в 1995–2010 рр., %
РікКультура 1995 2000 2005 2010

Зернові та зернобобові культури 57,2 52,2 53,8 54,4
у тому числі
пшениця 14,6 19,0 27,4 32,5
ячмінь 29,4 20,1 20,8 17,5
кукурудза на зерно 0,9 5,6 2,6 2,2
Технічні культури 33,7 42,0 44,3 44,0
у тому числі
олійні культури 32,9 41,8 44,1 43,9
з них соняшник 32,6 40,6 42,9 39,4
Картопля та овоче-баштанні культури 6,0 3,2 0,8 0,6
у тому числі
картопля 0,1 0,0 0,0 0,0
овочі 1,7 0,7 0,4 0,2
Кормові культури 3,1 2,6 1,1 1,0
у тому числі
кукурудза на силос і зелений корм 0,9 0,6 0,1 0,1
однорічні трави 0,9 0,6 0,2 0,1
багаторічні трави 0,6 0,5 0,4 0,2
Уся посівна площа 100,0 100,0 100,0 100,0

Примітка: таблицю складона за даними [1; 2].

За структурою посівних площ фермерські
господарства відрізняються від інших агро-
формувань. Суспільні господарства займа-
ють великі площі під кормові культури, тому
порівняно з фермерськими господарствами,
частка інших груп культур у них нижча. В
особистих селянських господарствах більше
ніж половину посівних площ відводять під
картоплю й овочі. Порівняно з фермерськи-
ми господарствами, вони також мають і ви-
щу частку кормових культур. Стосовно ж ін-
ших груп сільськогосподарських культур, то
більшу їх вагу у посівній площі мають фер-
мери. Особливо відчутною є перевага
останніх за технічними культурами.

Половину оброблюваних площ фермери
засівають озимою пшеницею і ячменем. Ди-
наміка часток зазначених культур у структу-
рі загальної посівної площі мала протилеж-
ний напрям: питома вага посівів пшениці у
1995–2010 рр. зросла з 14,6 до 32,5%, тоді
як частка ячменю за цей самий період зни-
зилась з 29,4 до 17,5% (див. табл. 1).

Головними технічними культурами фер-
мерського сектору, як і сільського господар-
ства області в цілому, є олійні культури, пе-
редусім, соняшник. Його посіви у структурі
посівних площ фермерських господарств
зросли з 32,6 до 39,4%.

Частка картоплі та овоче-баштанних
культур у загальних посівах сільгоспкультур
знизилась у 10 разів і останніми роками
стабілізувалась на рівні 0,6%. Трудоміст-
кість виробництва картоплі й овочів, а також

низькі ціни на цю продукцію, порівняно із зе-
рновими і технічними культурами, є основ-
ними причинами скорочення їх посівів у фе-
рмерських господарствах.

Фермерам виділено не кращі за якістю
землі. До того ж вони мають обмежені мож-
ливості для придбання добрив, засобів за-
хисту рослин, сортового насіння, технічних
засобів для догляду за посівами та збиран-
ня врожаю. Крім того, чимало фермерів на-
магаються не показувати у звітах про госпо-
дарсько-фінансову діяльність весь валовий
збір, побоюючись підвищення податкового
тиску та обмежень у вільному розпоряджен-
ні вирощеною продукцією. Через це частка
фермерських господарств у валовій продук-
ції аграрної сфери області залишається ще
низькою, хоча й має тенденцію до зростан-
ня, а урожайність більшості сільськогоспо-
дарських культур є нижчою, порівняно з ін-
шими категоріями господарств. Проте варто
відзначити, що з роками урожайність сіль-
госпкультур у фермерському секторі Запорі-
зької області зростає (табл. 2).

Суперечливо проходить у фермерському
секторі й розвиток тваринницьких галузей.
Його частка у виробництві тваринницької
продукції залишається невеликою – на рівні
5–6%.

На 1 січня 2011 р. поголів’я великої рога-
тої худоби у фермерських господарствах
становило 0,78% від загальнообласного по-
казника, поголів’я свиней – 3,71%, овець та
кіз – 3,99%, птиці усіх видів – 0,37%.
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Таблиця 2
Урожайність сільськогосподарських культур

у фермерських господарствах Запорізької області, ц/га
РікКультура 1995 2000 2005 2010

Зернові та зернобобові 11,7 12,1 21,4 20,7
у тому числі
пшениця 13,6 14,1 27,9 23,1
ячмінь 12,1 10,6 13,9 15,4
кукурудза на зерно 16,2 14,1 22,2 30,3
Цукрові буряки 97,3 100,7 167,5 –
Соняшник 9,8 9,1 12,8 12,7
Картопля 48,8 63,9 94,9 106,9
Овочі 58,4 51,5 111,2 93,3
Плоди та ягоди – 0,8 7,4 22,9

Примітка: таблицю складено за даними [1; 2].

Якщо відстежувати темпи зміни поголів’я
худоби та птиці у фермерських господарст-
вах Запорізької області, то однозначно
встановити темпи зростання чи складу не-
можливо. Пов’язано це з тим, що в різні ро-
ки зміна відбувалася по-різному. Пов’язано
це було, насамперед, з ринком збуту вироб-
леної продукції тваринницького походження,
із закупівельними цінами на цю продукцію,
експортно-імпортною політикою держави
щодо продукції тваринництва. Важливу роль
у цьому відігравала і допомога держави у
вигляді дотацій на підтримку галузі. Проте
остання суттєво на ситуацію не вплинула,
тому тваринницька галузь і тепер залиша-
ється збитковою не лише для фермерського
сектору області, а й для України в цілому.

На початок 2011 р. у фермерських гос-
подарствах Запорізької області утримува-
лось 853 голови великої рогатої худоби (за-
гальна кількість фермерських господарств
становила 2710 од.), свиней – 13 738, овець
та кіз – 1849, птиці всіх видів – 11,3 тис. го-
лів. Порівняно з 2009 р. відбулося збіль-
шення кількості поголів’я свиней на 15,9%,
овець і кіз – на 13,7%, але поголів’я великої
рогатої худоби скоротилося на 2,8%, птиці
усіх видів – на 3,3%.

Фермерськими господарствами в 2010 р.
вироблено 1015 т м’яса в живій вазі (на
15,2% більше, ніж у 2009 р.), 954 т молока
(на 3,2% менше), 83 тис. шт. яєць (на 59,0%
менше).

Найкраще розвинуто тваринництво у
фермерському секторі Василівського, Запо-
різького, Мелітопольського, Оріхівського та
Чернігівського районів, а в таких районах, як
Великобілозерський, Веселівський, Гуляй-
пільський, Пологівський, Розівський та Яки-
мівський у фермерських господарствах зо-
всім не утримується худоба та птиця.

Порівняно з іншими категоріями госпо-
дарств, фермери мають найменші показни-
ки територіальної концентрації виробництва
тваринницької продукції. Головною причи-
ною цього є низька концентрація поголів’я
худоби і птиці у фермерських господарствах
та висока частка господарств, які утримують

його взагалі, а отже, і не виробляють тва-
ринницьку продукцію.

Фермерство області зорієнтоване на ви-
робництво товарної продукції, але за рівнем
товарності поступається сільськогосподар-
ським підприємствам суспільного сектору. У
суспільному секторі традиційно вищою є то-
варність тваринництва, у структурі реаліза-
ції сільськогосподарської продукції фермер-
ських господарств переважають продукти
землеробства. Найвищу товарність має зе-
рнове господарство.

Зростає частка продажу фермерами
сільськогосподарської продукції на ринку. За
цим напрямом переважно реалізується про-
дукція тваринництва. Основні види продукції
землеробства – зерно, насіння соняшнику –
реалізуються переважно державним заготі-
вельним організаціям. Користь від цього
фермерам у тому, що за виконання держ-
замовлення держава гарантує постачання
паливно-мастильних матеріалів, добрив,
насіння, інших матеріально-технічних ре-
сурсів.

ІV. Висновки
Проведений аналіз показав, що більшість

фермерських господарств області є дрібно-
товарними виробниками з низькою інтенси-
вністю землеробства й тваринництва, не-
спроможними реально конкурувати з дер-
жавними та колективними сільськогоспо-
дарськими підприємствами. Вони поки що
виробляють переважно продукцію екстен-
сивних сільськогосподарських культур, яка є
економічно ефективнішою і менш трудо- і
капіталомісткою. Така ситуація пояснюється
дією ряду обставин: перекосом у ціноутво-
ренні, низьким рівнем механізації виробни-
чих процесів у тваринництві, плодівництві. У
тваринництві дорого коштує будівництво
приміщень, придбання худоби, а капітало-
вкладення мають порівняно тривалі строки
окупності. Організація плодівництва потре-
бує закладки садів, ягідників, виноградників,
а фермер кілька років не буде одержувати
прибуток.

Поряд з низькою часткою фермерів у за-
гальному обсязі виробництва сільськогос-
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подарської продукції зберігається надто ни-
зький рівень її товарності, зокрема молока,
яєць, картоплі, овочів, плодів та ягід. Це
означає, що фермерство області нині існує
в зародковому стані, оскільки більшість гос-
подарств не досягла необхідного рівня то-
варного виробництва й певною мірою ли-
шається на рівні натурального господарст-
ва.

Одна з проблем фермерських госпо-
дарств – раціональна спеціалізація, якої в
умовах відносно малих полів та нестачі уні-
версальної техніки й засобів захисту рослин
досягати надто складно. Прагнення ж ви-
рощувати лише економічно вигідні сільгосп-
культури (зернові, соняшник, баштанні) при-
зводить до зниження їх урожаю при повтор-
них посівах на тому самому полі. Водночас,
введення багатопільних сівозмін потребує
надмірного подрібнення і без того невели-
ких ділянок ріллі, що ускладнює викорис-
тання техніки.

З огляду на це, в перспективі для підви-
щення конкурентоспроможності цієї форми
господарювання більшу увагу потрібно зве-
ртати на концентрацію землекористування у
фермерських господарствах, поглиблення
спеціалізації на виробництві інтенсивної
трудомісткої малофондомісткої продукції
садівництва, ягідництва, виноградарства,
овочівництва, деяких видів продукції тва-
ринництва – м’яса птиці, кролів, звірівницт-
ва.
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В статье осуществлён анализ структуры посевных площадей урожаев сельскохозяйст-
венных культур, производства и реализации растениеводческой и животноводческой проду-
кции в фермерских хозяйствах Запорожской области. Проведено сравнение результатов их
агропроизводственной деятельности с хозяйствами общественного сектора и личными
крестьянскими хозяйствами. Обоснованы главные пути усиления фермерства в производс-
тве сельскохозяйственной продукции.
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Mordvinov A., Mordvinova I. Trends in farming activities of farmers in Zaporizhia region
The analysis of the crop area and crop yields structure, the analysis of crop and livestock

producing and sale in farms in Zaporizhia region is made. The results of their farming activities are
compared to the public sector farms and individual farms. The basic ways of strengthening the role of
farming in agricultural production are grounded.

Key words: farm, farming activity, yield, production, production specialization.


