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Постановка проблеми. Сприяння розвитку фер-
мерського підприємництва є одним із пріоритетів 
регіональної політики, оскільки це важлива скла-
дова конкурентоспроможності економіки району. 
Сучасний розвиток економіки країни здебільшого 
сприятливий для великотоварних аграрних під-
приємств. Однак потрібно враховувати і те, що у 
більшості економічних районів України важливим 
взаємопов’язуючим елементом усього аграрного 
виробництва є фермерське господарство, що сут-
тєво впливає на організаційну систему аграрного 
сектора економіки всієї країни. При цьому найго-
стрішою проблемою фермерства є не стільки відсут-
ність можливостей адаптуватися до змінних правил 
конкуренції, скільки соціальні наслідки швидкої 
реструктуризації і модернізації в ринкових умовах 
господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним та практичним питанням розвитку фермер-
ства в Україні приділили увагу у своїх працях такі 
вчені: В.П. Горьовий, В.К. Збарський, В.В. Лип-
чук, П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник, А.С. Мох-
ненко, А.С. Шолойко та ін. Водночас недостатньо 
дослідженими залишаються перспективи подаль-
шого розвитку відповідних господарських суб’єктів. 
Ураховуючи особливості діяльності, обмежені роз-
міри землекористування, низький рівень технічної 
забезпеченості, конкурентоспроможність фермер-

ських господарств повинна бути своєрідним проя-
вом результатів конкурентної боротьби не окремих 
суб’єктів, а форми господарювання загалом. 

Мета дослідження. Метою дослідження є висвіт-
лення розвитку фермерського підприємництва в 
Карпатському економічному районі, обґрунтування 
заходів щодо врегулювання й стимулювання його 
подальшого конкурентоспроможного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Чисельність і спеціалізація фермерських та особис-
тих господарств населення в Карпатському економіч-
ному районі свідчать про наближеність місцевих тра-
дицій аграрного виробництва до західноєвропейської 
культури ведення сільського господарства. У Карпат-
ському районі так само, як і в країнах Європейського 
Союзу, надають перевагу невеликим господарствам із 
незначним землеволодінням (до 10 га), що дозволяє 
досягти високої якості та екологічної чистоти про-
дукції [1, с. 36].

Рівень економічного розвитку Карпатського еко-
номічного району оцінюють як середній. За виробни-
цтвом національного доходу в розрахунку на душу 
населення лише Львівська область перевищує серед-
ньоукраїнський рівень, а Закарпатська взагалі має 
найнижчий показник в Україні. Низькими залиша-
ються врожайність сільськогосподарських культур і 
продуктивність тварин, що призводить до зниження 
середньорічного виробництва сільськогосподарської 
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продукції та його ефективності в загальному секторі 
порівняно з індивідуальними [2, с. 265].

У Карпатському економічному районі функці-
онують аграрні підприємства з різними організа-
ційно-правовими формами господарювання. Серед 
них переважають підприємства з приватною формою 
власності. Найбільша частка відносно всіх аграрних 
підприємств як в Україні (74,5%), так і в областях 
Карпатського економічного району, зокрема в Закар-
патській області (91%), припадає на фермерські гос-
подарства. Основні характеристики фермерських 
господарств Карпатського економічного району наве-
дено в таблиці 1.

Розвиток аграрного виробництва в районі має ряд 
особливостей, визначальною з яких є виробництво 
сільськогосподарської продукції в найбільш еко-
логічно чистих умовах в Україні. Своєю чергою це 
зумовлено такими причинами:

1) лісистість значної частини території, на якій 
здійснюється сільськогосподарське виробництво;

2) низька зосередженість великих промислових 
підприємств, у яких майже немає шкідливих вироб-
ництв.

Результатом проведення земельної реформи в 
Україні є формування на основі приватної форми 
власності різних організаційно-правових форм гос-
подарювання, серед яких можна виділити три осно-
вних: приватні підприємства, фермерські господар-
ства та особисті селянські господарства (господарства 
населення). До складу сільськогосподарського нале-
жать також фермерські господарства, тобто поняття 
«сільськогосподарські підприємства» містить також 
і фермерські господарства згідно з чинним україн-
ським законодавством [8, с. 5].

Як видно з рис. 1, площа сільськогосподар-
ських угідь в аграрних підприємствах скоротилася 
у 2,4 рази, тоді як площа земель господарств насе-
лення зросла більше ніж у 6 разів. Такі зміни обу-

мовлені насамперед паюванням земель недержавних 
сільськогосподарських підприємств і приватизацією 
земельних ділянок (паїв). Так, 27,5 млн га було роз-
пайовано серед членів сільськогосподарських під-
приємств. Із загального числа 6,9 млн громадян, які 
набули право на земельну частку (пай), близько 400 
тис. громадян вилучили свої земельні паї в натурі (на 
місцевості), а 1,2 млн громадян приєднали земельні 
ділянки і земельні паї площею 4,7 млн га до особис-
тих селянських господарств.

У приватній власності перебуває близько 
4343,7 тис. га сільськогосподарських угідь, зокрема 
ріллі 4223,3 га на базі яких створено 32303 фермер-
ських господарств. При чому на одне фермерське гос-
подарство у 2015 р. припадає більше 134 га сільсько-
господарських угідь.

Більше половини цих сільськогосподарських 
угідь (12 млн га) зосереджено в господарських 
товариствах, 15,5% – у приватних підприємствах, 
2,6% – у кооперативах, 21,5% – у фермерських 
господарствах, 2,6% – у державних підприємствах, 
2,6% – у підприємствах інших організаційних форм. 
Ситуація дещо зміниться, якщо, розглядаючи струк-
туру використання сільськогосподарських угідь, вра-
хувати приватний сектор без створення юридичної 
особи (рис. 2). За такого підходу 43% уже зосеред-
жено в господарських товариствах, 20% – у приват-
ному секторі без створення юридичної особи, 14% – у 
приватно-орендних підприємствах, 3% – у коопера-
тивах, 13% – у фермерських господарствах, 7% – у 
підприємствах інших організаційних форм.

Зменшення кількості аграрних підприємств від-
бувається за рахунок збільшення площ землекорис-
тування і відповідне зменшення числа дрібних та 
середніх формувань. Так, із 2015 р. середня площа 
аграрних підприємств збільшилася з 419,4 га до 
478,78 га. Також зменшилася на 836 одиниць кіль-
кість підприємств, що не мали у своєму користуванні 

Таблиця 1
Основні характеристики фермерських господарств Карпатського економічного регіону у 2015 р.

Усі фермерські 
господарства

Зокрема, господарства, які очолюють

жінки чоловіки

Кількість господарств, одиниць 32303 6421 25882

Площа сільськогосподарських угідь – усього, тис. га 4343,7 678,6 3665,1

зокрема, ріллі 4223,3 660,2 3563,1

у розрахунку на 1 фермерське господарство

Площа сільськогосподарських угідь – усього, га 134,5 105,7 141,6

зокрема, ріллі 130,7 102,8 137,7
Примітка: дані Державної служби статистики України [6].

Рис. 1. Динаміка зміни розподілу 
сільськогосподарських угідь України за категоріями 

господарств за 2000–2015 рр., млн га.
Примітка: дані Державної служби України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру [7].

Рис. 2. Структура використання 
сільськогосподарських угідь у 2015 р., % 

Примітка: дані Державної служби статистики України [6].
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сільськогосподарських угідь. Порівняно з 2014 р. 
середній розмір підприємства з урахуванням фер-
мерських господарств та середній розмір підприєм-
ства без урахування фермерських господарств збіль-
шилися на 19 га та на 126 га, і становили 410 га 
та 1289 га відповідно. Із загальної кількості підпри-
ємств 45 тис. мають сільськогосподарські угіддя. 
З них 67,3% підприємств мають площу до 100 га, 
15,8% – від 100 до 500 га, 5,6% – від 500 до 1000 га, 
5,4% – від 1000 до 2000 га, 5,9% – понад 2000 га [5].

У 2015 р. відбулося подальше укрупнення фермер-
ських господарств. Загальна кількість фермерських 
господарств, що мають у свої структурі сільськогос-
подарські угіддя, за аналізований нами проміжок 
часу зменшилася на 3713 одиниць. При цьому спо-
стерігається збільшення числа більш великих за сво-
їми розмірами господарств. Орендовані землі фер-
мерських господарств складали 78,4% загальної 
площі землі в їх користуванні.

Показники рентабельності рівня сільськогоспо-
дарської продукції фермерських господарств істотно 
зросли за 2010–2015 рр., що позитивно впливає на 
розвиток сільського господарства Карпатського регі-
ону та України загалом. Найбільший рівень рента-
бельності сільськогосподарської продукції спостері-
гається в зернових культурах та насіння соняшнику, 
також значне підвищення порівняно з минулими 
роками набувають такі продукти як овочі, ягоди 
та картопля. Таке зростання має позитивний вплив 
сільського господарства в рослинницькій продук-
ції. Позитивними результатами даних показників є 
збільшення надходження грошових коштів та інозем-
них інвестицій у фермерські господарства. Також у 
цьому є і соціальний ефект оскільки постає завдання 
в керівництва збільшення кількості кваліфікованих 
кадрів. Однак ми спостерігаємо і негативні показ-
ники щодо минулих років найбільшого рівня рента-
бельності як вівці та кози на м’ясо, оскільки в цю 
галузь виробництва поступає мала кількість інвести-
цій, а також несприятливість погодних умов на тере-
нах Карпатського регіону. 

За всю історію розвитку українського фермер-
ства розміри господарств змінювалися по-різному. 
Особливістю є те, що навіть у межах одного регіону, 
де сформувалися фактично типові умови господарю-
вання, спостерігаються різні за розмірами господар-
ства. Так, середні розміри ферм у Львівській області 
в 6,8 раза більші, ніж у сусідній Закарпатській  
(рис. 3).

Як бачимо, фермерські господарства Карпат-
ського економічного району є відносно малоземель-
ними, проте спостерігаємо широку варіацію розмірів 
фермерських господарств: від 7,6 га у Закарпатській 
області до 51,6 га – у Львівській.

Рис. 3. Розміри фермерських господарств 
Карпатського економічного району  

у 2000–2015 рр., га
Примітка: за даними Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру [7].

Закарпатська область є найбільшою за кількістю 
зареєстрованих фермерських господарств серед облас-
тей Карпатського району, але розміри господарств є 
найменшими, що зумовлено особливостями геогра-
фічного положення. Крім того, впродовж останніх 
дванадцяти років ситуація практично незмінна.

У час економічних перетворень і реформ розвиток 
аграрного підприємництва є одним із першочергових 
завдань як району, так і всієї країни. Головна мета – 
перейти від державного монополізму в сільському 
господарстві до колективного і приватного виробни-
цтва. Одну з провідних ролей у цьому завданні віді-
грають фермерські господарства.

Поширення фермерських господарств є важли-
вою частиною ринкового шляху розвитку аграрного 
сектора економіки України, де фермерське господар-
ство є рівноправною формою здійснення сільсько-
господарської підприємницької діяльності поряд із 
державними, колективними, орендними та іншими 
підприємствами й організаціями, господарськими 
товариствами. Фермерські господарства становлять 
невід’ємну частину агросектора національної еконо-
міки, що органічно пов’язано з усіма її секторами. 

Таблиця 2
Рівень рентабельності основних видів сільськогосподарської продукції фермерських господарств 

Карпатського економічного району, %

Вид продукції 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зернові та зернобобові культури 19,7 28,4 19,5 9,3 24,2 38,6

Насіння соняшнику 63,6 57,4 45,4 35,7 40,2 71,5

Цукрові буряки (фабричні) 17,5 29,3 14,2 8,2 20,9 16,1

Овочі 26,4 24,6 11,7 22,1 20,3 43,8

Картопля 32,4 13,7 -4,2 23,0 26,1 21,5

Плоди та ягоди 20,0 20,7 8,6 22,7 48,4 66,2

Виноград 3,5 20,3 62,9 33,4 -14,7 38,2

Молоко 21,0 20,5 4,9 21,4 19,7 20,5

Велика рогата худоба на м’ясо -18,0 -6,6 -7,1 -13,7 -10,1 3,3

Свині на м’ясо -5,2 -2,6 -2,5 -5,0 1,0 2,4

Вівці та кози на м’ясо -5,8 -10,9 -13,7 -2,6 -14,0 -2,9

Птиця на м’ясо 7,3 3,4 13,4 3,4 2,6 10,2
Примітка: дані Державної служби статистики України [6].
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