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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНУ 

 

Постановка проблеми. Характерні риси, що притаманні фермерському 

господарству визначають структуру його виробничого потенціалу. Процес матеріального 

виробництва виступає проявляється впливом людини на природні ресурси. Діяльність 

людини є необхідною умовою матеріального виробництва і є його важливим чинником. 

Матеріальними факторами виробництва у фермерських господарствах є засоби і предмети 

праці. Матеріальне виробництво є важелем впливу людини з використанням засобів праці 

на предмети праці, землю та воду, в результаті чого вони отримують продукцію та 

послуги. 

Наразі ефективність фермерського господарства залежить від природного 

середовища (ґрунту, клімату, погодних умов), від стану макроекономіки (ціни, податків, 

курсу валют), від інституційних факторів (закони, державне регулювання, стан 

конкуренції, економічна політика). Для всіх чинників зовнішнього середовища є 

характерним їх визначний вплив на господарську діяльність фермера. 

Огляд останніх досліджень. АПК є найважливішою і особливою складовою 

народного господарства країни, без якої неможливе забезпечення населення 

продовольством, а окремих галузей промисловості сировиною. Складовою його частиною 

є сільське господарство. Це комплекс галузей, кожна з яких має притаманні тільки їй  

специфічні властивості. 

Важливою особливістю аграрного виробництва є те, що земля має різні рівні 

родючості, різновіддаленість стосовно ринків збуту, переробних підприємств, а також 

місць зберігання продукції, технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, 

забезпечення господарств електроенергією, газом та іншим інфраструктурним 

забезпеченням. 

У фермерських господарствах, які займаються виробництвом аграрної продукції, 

процес виробництва розміщується на земельних ділянках просторово, що потребує 

застосування мобільних пересувних  агрегатів, позначається на необхідності 

транспортного обслуговування (перевезення насіння, кормів, продукції, добрив та ін.). У 

результаті це спричиняє додаткові витрати для придбання необхідних видів техніки, яка 

через незначні розміри фермерських господарств (наприклад в Херсонській області 

середній розмір становить 84 га) на може достатньо ефективно використовуватись. Це 

стосується також і інших видів сільськогоспмашин. По суті це вкладений, але «не 

працюючий» капітал. Багато робочого часу в таких господарствах витрачається на 

переміщення не лише машин, а й працівників. 

Аграрне виробництво має сезонний характер. Тобто робочий період не співпадає з 

часом виробництва, а виробництво з реалізацією продукції. Це позначається на 

нерівномірності використання праці і техніки, реалізації продукції і надходженні 

грошових ресурсів протягом календарного року. Потреба ж в оборотних засобах є сталою 

протягом всіх місяців року (придбання паливно-мастильних і ремонтних матеріалів, 

добрив, оплата праці за виконану роботу). Це призводить до необхідності використання 

короткострокових кредитів, що не завжди є вигідним фермеру, а обійтись без  нього 

практично неможливо. 

Погодні умови також мають суттєвий вплив на сільське господарство. Зокрема, 

урожайність сільськогосподарських культур в регіоні має циклічний характер, що 

позначається на рівні виробництва як в галузях рослинництва, так і тваринництва. Якщо 

урожайність сільськогосподарських культур до 50% залежить від умов погоди, то 

екологічний стан довкілля зазначену частку впливу ще збільшує. Цей чинник слід 
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враховувати при управлінні фермерським господарством, особливо при розробці 

прогнозів виробництва конкурентоспроможної продукції у необхідній кількості та 

відповідній якості, а також фінансових результатів. 

Ми вважаємо що, до особливостей аграрного виробництва слід віднести залежність 

аграрної продукції від стану довкілля. Відомо, що виробництво екологічно чистої 

продукції є для товаровиробника набагато дорожчим порівняно із звичайною продукцією і 

вимагає особливих технологій, додаткових витрат праці та нових знань. За відсутності 

всього цього незадовільний стан довкілля не сприятиме виробництву потрібної продукції. 

Саме тому є важливість врахування цього фактора. 

Зазначені особливості агарного виробництва суттєво визначають організацію 

фермерського господарства, вимагають творчого підходу до використання законів 

природи та суспільства; визначають специфіку фермерських господарств від моменту їх 

становлення до періоду нормального функціонування; обумовлюють своєрідний характер 

дій фермерських господарств в умовах ринкової економіки. Отже, формування і 

діяльність конкурентоспроможного фермерського господарства як самостійного суб’єкта 

в аграрному секторі економіки має відбуватися з урахуванням взаємопов’язаних 

економічних, біологічних та природних умов, що обумовлює специфічні вимоги щодо 

його організації та управління його діяльністю. 

Формування завдання дослідження. Завданнями статті є аналіз ефективності 

функціонування фермерських господарств регіону.  

Виклад основного матеріалу. Особливості розвитку фермерських господарств 

регіону залежать від його  історико-економічних умов існування. Невеликий досвід 

розвитку фермерських господарств в Херсонській області натомість свідчить, що 

формування фермерства розпочалося  в 1991 р. і найбільша їхня кількість (3100) була в 

2002 р. (табл. 1). 

Починаючи з 2002 р. спостерігається зворотній процес, тобто зменшення кількості 

фермерських господарств. Як свідчить практика, цей процес є має цілковиту 

закономірність. У складних умовах виживають тільки сильні, і які мають можливість в 

перспективі досягти конкурентоспроможності. Зниження темпів зменшення чисельності 

фермерських господарств свідчить про незворотність процесу функціонування приватних 

форм господарювання в сільському господарстві.  

Таблиця 1 

Динаміка кількості фермерських господарств та їх землезабезпечення у 

Херсонській області 

Показник 1995 р. 2000 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Кількість  

фермерських господарств, одиниць 
2783 3013 2524 2559 2575 

Площа, наданих їм 

сільськогосподарських  

угідь, га  

у тому числі ріллі 

 

 

91247 

81504 

 

 

139864 

127474 

 

 

236315 

228979 

 

 

253862 

246050 

 

 

253911 

246123 

Припадає в середньому  

на одне господарство,  

га сільгоспугідь 

у тому числі ріллі 

 

 

33,0 

29,0 

 

 

46,0 

42,0 

 

 

93,6 

90,7 

 

 

99,2 

96,1 

 

 

98,6 

95,6 

 

Найбільшого розповсюдження фермерські господарства набули у 

Голопристанському, Генічеському та Бериславському районах Херсонської області. 

Очевидний лідер – Голопристанський район. Далі йдуть Новотроїцький та Скадовський 

райони. Наіменьша кількість у Нововоронцовському районі та містах Херсон і Нова 

Каховка (рис. 1). 



 

 73 

ЕКОНОМІКА 

№1 (27)    2012                                                   БІЗНЕС-НАВІГАТОР               Науково-виробничий журнал 

 



 

 74 

ЕКОНОМІКА 

  Науково-виробничий журнал                   БІЗНЕС-НАВІГАТОР                                                №1 (27)    2012                       

Для порівняння, кількість фермерських господарств в Херсонській області є вищою 

проти середнього по країні. 

Землеволодіння по адміністративних районах відчутно відрізняється. Зокрема, у 

Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Каховському та 

Чаплинському середні розміри фермерських господарств становлять від 108 до 170 га, а в 

Бериславському, Генічеському, Іванівському, Садовському та Цюрупинському – від 53 до 

75 га. 

Це є свідченням того, що розміри фермерських господарств, їх землекористування 

значно залежать не тільки від природних, а й від економічних умов, а також від специфіка 

районів, їх місцерозташування, близькості до адміністративних та промислових центрів, 

оптових аграрних ринків, інфраструктурного забезпечення. 

Важливого значення набуває використання землі фермерськими господарствами. 

Структура землекористування фермерських господарств характеризується наступним: 

рілля – 95 %, а також сіножаті та пасовища – 3%. Якщо з економічної точки зору, цю 

ситуацію можна пояснити тим, що рілля забезпечує найбільшу віддачу, сприяючи 

вирощуванню високорентабельних культур, характерних для регіоні, то з екологічної це 

не виправдовується.  

Відповідно до сучасних уявлень, раціональна структура землекористування 

передбачає наявність 40-60 % ріллі. В іншому випадку таке значне переважання ріллі у 

землекористуванні спричиняє виснаження ґрунтів. 

Дана структура землекористування сформувалася з початку створення 

фермерських господарств і є практично постійною до теперішнього часу. 

В основному під зернові культури використовується 75% площі ріллі у 

фермерських господарствах. Варто зазначити, що структура землеробства у фермерських 

формуваннях, не зважаючи на те, що вони тільки-но відроджуються, має екстенсивний 

тип, швидкоокупного і вимагає значних інвестицій у виробництво. Вони є великими 

зерновими монопродуктовими господарствами. 

Варто зазначити, що  фермерські господарства помітно збільшили посіви технічних 

культури за рахунок часткового зменшення посівів зернових. Це насамперед пояснюється 

зростанням попиту на продукцію технічних культур за останні роки та досить вигідною 

ціною для фермерів на ринках збуту. 

Тенденція, спостерігається, обумовлена постійністю попиту на зерно на 

регіональному так і загальнодержавному  продовольчому ринку як регіону, а також 

меншою його трудомісткістю порівняно з іншими культурами. Це позначилось на 

здатності фермерських господарств за період їх існування збільшити виробництво зерна 

та інших видів продукції. 

Обсяги виробництва всіх видів аграрної продукції по всіх категоріях господарств 

зросли і склали по зерну – 4,4%, що є більшим проти рівня 1995 р. у 2,9 раз. Це 

підтверджує незворотність становлення і розвитку фермерських господарств в аграрному 

секторі економіки Херсонської області. 

Особливі тенденції склалися у виробництві продукції рослинництва і тваринництва 

у розрізі всіх форм господарювання. 

Результати дослідження свідчать про наявність чітко вираженої тенденції 

переміщення виробництва аграрної продукції із суспільного сектора у приватний сектор 

(особисті підсобні і фермерські господарства). Спричинене це певною мірою попитом і 

розширенням ринків збуту продукції. Підтверджує такий висновок, наприклад, 

інформація стосовно зменшення виробництва зерна на 30-40% у суспільному секторі і 

збільшення в 22-32 рази – у фермерських. Аналогічною є ситуація й по інших видах 

продукції. Стосовно овочів, то вони в основному вирощуються в особистих підсобних і 

фермерських господарствах. 

У такій специфічній ситуації виникла і негативна тенденція. Як було зазначено 

раніше, зерновиробництво у фермерських господарствах стає монокультурним і є одним із 
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чинників зниження рівня урожайності сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств Херсонської області. 

Одночасно темпи зниження урожайності зернових культур у два рази перевищують 

в колективних господарствах проти фермерських. Відносно урожайності соняшнику, то 

вона вища у фермерських господарствах на 30-70%, проти колективних господарств. 

Значна різниця між урожайністю у фермерських і колективних господарствах обумовлена 

також і зменшенням площ удобрення в 2010р. проти 1995року. Питома вага посівних 

площ, на яких вносилися мінеральні добрива у всіх посівах за досліджуваний період, 

знизилась з 85 до 28%. Аналогічний ситуація, або навіть ще гірша, склалася і з внесенням 

органічних добрив, які є далеко не в кожному господарстві. 

Не дивлячись на вище зазначені негативні тенденції по фермерським 

господарствам, виробництво валової продукції у поточних цінах у розрахунку на 100 га 

сільгоспугідь у 2010 р. проти  2000 року зросло на 41%, але це у 2рази менше рівня 

показника по колективним господарствам. На основі цього можна зробити висновок, що в 

великі господарствах мають більше економічних можливостей для свого розвитку, що 

слід враховувати у розробці прогнозів щодо розвитку фермерських господарств. 

Матеріальні ресурси фермерських господарств представлені в натуральній формі 

як основні засоби, а у вартісній – основні фонди. Основні засоби створюють споживчу 

вартість, а основні засоби – утворюють вартість продукції. 

Відомо що, основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі. У 

фермерському господарстві виробничі основні засоби залучаються у виробництво різних 

видів продукції і виконання робіт. Таким чином, основні засоби поділяють за 

призначенням: на сільськогосподарського призначення  і несільськогосподарського. В 

процесі сільськогосподарського виробництва залежно від призначення (за технологічною 

ознакою) основні засоби сільськогосподарського призначення об’єднують у такі групи: 

будівлі, споруди, передаточні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, 

виробничий і господарський інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні 

насадження в плодоносному віці , капітальні вкладення, інструменти та інші основні 

засоби. Крім того, виробничі основні засоби сільськогосподарського призначення за 

галузевою ознакою поділяють на засоби рослинництва, тваринництва і загального 

призначення. Різко розмежувати у фермерських господарствах основні засоби складно, 

оскільки в процесі виробництва вони виконують активну й пасивну функцію. До першої 

групи відносять машини і обладнання, транспортні засоби, продуктивну і робочу худобу, 

капітальні затрати на покращення земель. Другу групу становлять виробничі будівлі та 

споруди, виробничий та господарський інвентар тощо. 

У 2010 р. забезпеченість технікою фермерських господарств Херсонської області 

порівняно з попередніми роками істотно не змінилась. 

У фермерських господарствах спостерігається незначне зменшення кількості 

тракторів з 1868 шт. у 2008 р. до 1818 шт. у 2010 р., що пояснюється тим що більшість 

тракторів, які використовується є дуже застарілими, а на придбання нової техніки у 

фермерів відсутні грошові ресурси. Аналогічною є ситуація забезпеченості фермерських 

господарств зернозбиральними комбайнами. Нажаль, їх кількість зменшилась до 390 шт.у 

2010 р. проти  404 шт. у 2008 р. Фермерські господарства намагаються хоча б частково 

оновлювати сільгосптехніку за рахунок придбання закордонної уживаної техніки або ж за 

рахунок купівлі нової техніки під егідою програми підтримки вітчизняного виробника, 

коли держава відшкодовує частину вартості техніки власним коштом, у такий спосіб 

підтримується розвиток як фермерських господарств, так і Українського 

машинобудування. Кількість сівалок також зменшилась з 707 шт. у 2008 р. до 675 шт. у 

2010 р. через зазначеніобставини.  

Знос основних засобів може бути як фізичний, так і моральний (процес їх 

знецінення внаслідок технічного прогресу). Знос основних засобів позначається на 

досягненні фермерським господарством морального та фінансового збитку. Щоб 
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вирішити зазначену проблему, слід застосовувати техніку з максимальним 

навантаженням. 

Крім того, склад машинно-тракторного парку у фермерських господарствах 

формується на основі особистої думки фермера, його досвіді праці і можливостей 

придбання, вартості, тривалості робочого періоду, наявності трудових ресурсів та ін. 

Наразі фермерські господарства за своїм розвитком підійшли до свідомої необхідності 

оптимізації складу (за кількістю та якістю) основних засобів і самого господарства.  

Перед фермерами постає проблема щодо оптимізації витрат на володіння 

основними засобами та експлуатаційними витратами. Витрати володіння становлять: 

амортизація, відсотки на вкладений капітал, податки, страхування, утримання приміщень 

та ін. Такі витрати є постійними і не залежать від інтенсивності використання машин. 

Експлуатаційні витрати залежать від інтенсивності використання техніки – це витрати на 

пальне, ремонт, утримання трудових ресурсів на обслуговування машин.  

Крім виробничих основних засобів для здійснення процесу виробництва продукції і 

її реалізації, фермери мають використовувати необхідні обігові засоби, які повністю 

використовуються в процесі одного виробничого циклу. Вартість обігових засобів 

повністю переноситься на готову продукцію, тому для процесу виробництва виникає 

потреба у нових засобах. 

Обігові засоби фермерських господарств за джерелами формування поділяються на 

власні та запозиченні, але за їх роллю у процесі виробництва групують на матеріальні 

оборотні засоби і форми обігу. Матеріальні оборотні активи є предметами праці, які 

використовується у виробничому процесі. Фонди обігу готова для реалізації продукція. 

Матеріальні оборотні засоби містять виробничі запаси, що не вступили у процес 

виробництва і предмети праці які знаходяться у процесі виробництва. Виробничі запаси 

можуть бути представленні продукцією фермерських господарств (насіння, корма) а 

матеріали промисловості (паливо, запасні частини, мінеральні добрива). 

Особливе місце в складі матеріальних засобах посідають виробничі запаси. Їхня 

частка складає 80-85%, що ускладнює фермерським господарствам специфічні труднощі 

для їх поповнення. Джерелом поповнення власних обігових засобів є прибуток, а 

залучених – кредити на сезонні затрати.  

В Херсонській області на етапі створення фермерських господарств матеріальні 

ресурси формувалися в основному за рахунок залучених засобів. Основна частина з 

поточних виробничих затрат у фермерських господарствах використовувалась на 

придбання техніки та обладнання (61%) і лише 18,2% – на будівництво; а на власні 

потреби спрямовуються  6,3% і на оплату працівників що залучалися – 1,8%. 

За весь час існування фермерських господарств ситуація з їхнього  фінансування 

постійно погіршувалась. З’явились новітні форми забезпечення фермерських господарств 

матеріальними та фінансовими ресурсами: кооперація з іншими фермерськими і 

комерційними аграрними підприємствами, переробними та обслуговуючими 

підприємствами; поява лізингу, ф’ючерсів, оптова торгівля, товарні кредити, бартер та 

ін.). Це свідчить про те, що фермерські господарства мають цілковиту життєздатність і є 

повноправними суб’єктами  аграрної економіки і продовольчого ринку області. 

Фермерським господарствам притаманна висока питома вага в структурі витрат на 

оплату робіт і послуг, які виконали сторонні організації. Середні і великі за розмірами 

фермерські господарства, які більш-менш забезпечені засобами виробництва, мають 

незначну питому вагу витрат на оплату послуг сторонніх організацій. Майже наполовину 

меншу питому вагу витрат на нафтопродукти мають невеликі фермерські господарства 

проти великих. 

Висновки. Отже, фінансові результати функціонування фермерських 

господарств, які різняться за площами землекористування, мають певні відмінності і у 

джерелах їх формування. Малі господарства підтримують свою конкурентоспроможність 

в основному за рахунок відносно низького рівня собівартості продукції (без урахування 
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витрат на оплату праці). Вони досягають конкурентних переваг за рахунок цінової 

конкуренції. Тому, ми вважаємо, що не може бути єдиного підходу щодо визначення рівня 

конкурентоспроможності фермерських господарств. Дані підходи будуть визначатися 

розмірами господарств, рівнем товарності продукції, доступом господарств до ринку 

аграрної продукції тощо. 

Дослідження сучасного стану діяльності фермерських господарств Херсонської 

області свідчить про суттєву неоднорідність їх виробничо-ресурсного потенціалу. Малі 

господарства мають більшу залежність від ресурсозабезпеченості проти великих, що 

значно зумовлює рівень їх конкурентоспроможності. 

 

Анотація  

Проаналізовано сучасний стан та ефективність функціонування фермерських 

господарств у системі ведення агропромислового виробництва, проведено типізацію цих 

господарств за різними ознаками, що мають істотний вплив на ведення фермерської 

діяльності. 

Ключові слова: фермер, фермерські господарства, сільське господарство, аграрна 

економіка. 

 

Аннотация  

Проанализировано современное состояние и эффективность функционирования 

фермерских хозяйств в системе ведения агропромышленного производства, проведена 

типизация этих хозяйств за разными признаками, которые имеют существенное влияние 

на ведение фермерской деятельности. 

Ключевые слова: фермер, фермерские хозяйства, сельское хозяйство, аграрная 

экономика. 

 

Summary  

The modern consisting and efficiency of functioning of farms is analyzed of the system 

of conduct of agroindustrial production, typification of these economies is conducted after 

different signs which have a substantial influence on the conduct of farmer activity. 

Key words: farmer, farms, agriculture, agrarian economy. 
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