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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. За період радикального реформування аграрних відносин в 

Україні здійснені глибокі соціально-економічні перетворення, які спричинили докорінну 

зміну виробничих відносин на селі, впровадження нових форм організації виробництва, 

перебудову міжгалузевих відносин, зміни у механізмах цінового та фінансово-

кредитного забезпечення і, найголовніше, з формуванням аграрної економіки та 

розвитком ринкових принципів господарювання відбувається становлення приватної 

форми власності на землю і засоби виробництва й запроваджуються нові організаційно-

правові форми господарювання, з-поміж яких і фермерський уклад.  
Фермерське господарство – це форма вільного підприємництва, що функціонує 

в межах недержавного укладу, зі створенням юридичної особи з використанням 

приватного та (чи) орендованого майна (земельні ділянки, водні об’єкти, виробничі 

будівлі та інше нерухоме майно) та інших засобів виробництва на основі праці 

засновника (ів) та членів його (їх) родини з можливістю залучення найманих 

працівників, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 

продукцію, займатися її переробкою, реалізацією та (чи) іншими видами 

агробізнесової діяльності з метою отримання прибутку. 

Фермерське господарювання в України здійснюється на площі майже 

4,4 млн. га (11,75% площ усіх сільськогосподарських угідь). Частка виробництва 

основних сільськогосподарських культур фермерськими господарствами хоча і 

залишається незначною, але має тенденцію до зростання. Фермерські господарства 

збільшили виробництво валової продукції у 9 разів від 1392,4 млн. грн. (1990 р.) до 

11965,8 млн. грн. у 2010 р. і у 13,7 разів у 2013 р., що становить 19091,4 млн. грн. 

Роль у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва також збільшилась 

від 0,8% (1995 р.) до 6,1 % (2010 р.) і 7,6% (2013 р.).  

На сучасному етапі розвитку аграрного сектору України паралельно функціонують 

великі фермерські господарства, які в окремих випадках більші за розмірами ніж 

сільськогосподарські підприємства, та невеликі фермерські господарства, що за розмірами 

близькі до особистих селянських господарств. Водночас, очевидною є потреба дослідження 

сучасних аспектів розвитку фермерського укладу в Україні, господарства якого у більшості 

можна віднести до суб’єктів малого бізнесу, що набули значного поширення в усіх регіонах 

держави. Окрім усього іншого, доцільність розробки дисертаційної тематики зумовлена ще й 

тим, що становлення і розвиток фермерських господарств в Україні – один з маловивчених 

суспільно-географічних процесів у вітчизняній географії. Зокрема, недостатньо розробленими 

є питання і положення, що вимагають наукового обґрунтування – місце і роль, які повинні 

зайняти фермерські господарства в загальнодержавному та регіональних агровиробництвах; 

визначення їх оптимальних розмірів відповідно до обраної спеціалізації та територіального 

розміщення; кооперування фермерських господарств та їх інтеграція в аграрні регіональні 

утворення тощо. 

У процесі дослідження були використані матеріали монографій, наукових публікацій 

та повідомлень, з-поміж яких необхідно виокремити теоретико-методологічні дослідження 

та наукові доробки провідних науковців у суспільній географії, аграрній та регіональній 

економіці: Г. Балабанова, М. Барановського, В. Башмачникова, П. Борщевського, В. Бруса, 

А. Вебера, П. Гайдуцького, В. Горьового, І. Дудника, Я. Жупанського, О. Заставецької, 
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Р. Івануха, С. Іщука, П. Канінського, П. Кругмана, В. Крючкова, С. Лісовського, 

П. Макаренка, П. Масляка, К. Мезенцева, Н. Мезенцевої, В. Месель-Веселяка, І. Мукомеля, 

В. Нагірної, В. Нечитайла, Я. Олійника, М. Пістуна, М. Портера, В. Руденка, Л. Руденка, 

П. Саблука, І. Смірнова, С. Соколенка, П. Сухого, О. Топчієва, Й. Тюнена, О. Чаянова, 

О. Шаблія, М. Шевченко, О. Шпичака, Й. Шумпетера, В. Юрчишина та інших щодо 

передумов становлення та розвитку фермерства, територіальної організації галузей 

агропромислового комплексу, становлення різноукладності в аграрній економіці, 

формування геопросторових регіональних моделей тощо. На всіх етапах дослідження 

використано інформацію з «Національного атласу України».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з Державною стратегією регіонального 

розвитку на період до 2020 року та Єдиною комплексною стратегією  розвитку сільського 

господарства і сільських територій в Україні на 2015-2020 рр. Дисертаційна робота 

виконана відповідно до напрямів наукової роботи географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, зокрема за держбюджетною науково-

дослідною темою 48.801 «Потенціал сталого розвитку фермерських господарств України» 

(№ держ. реєстрації 0115U003226), наукових тем кафедри географії України та 

регіоналістики «Структурні зміни господарського комплексу Карпато-Подільського 

регіону України в сучасних умовах» (№ держ. реєстрації 0106U003613), «Географічні 

аспекти дослідження способу життя населення Карпатських областей України» 

(№ держ. реєстрації 0111U000180), «Географо-краєзнавчі дослідження України» (№ держ. 

реєстрації 0102U006610) і кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

«Суспільно-географічні засади територіальної організації основних природно-ресурсних 

комплексів Чернівецької області» (№ держ. реєстрації 0111U001162).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка та поглиблення 

теоретико-методологічних, методичних і прикладних засад суспільно-географічного 

дослідження та обґрунтування напрямів збалансованого розвитку фермерських 

господарств України.  

Реалізація мети зумовила постановку та вирішення таких завдань: 

- поглибити науково-методичні засади суспільно-географічного дослідження 

територіальної організації фермерства України та розробити концептуальні підходи 

до вивчення просторових особливостей фермерського укладу як бази формування 

геопросторових об’єднань на засадах конккооперації; 

- проаналізувати географічну сутність фермерського укладу та відповідно до 

цього розробити методичні основи суспільно-географічного дослідження 

фермерських господарств; 

- з'ясувати суспільно-географічні особливості становлення та здійснити 

типізацію регіонів за рівнем розвитку фермерства України в сучасному періоді; 

- означити методичні підходи до систематизації фермерських господарств за 

істотними ознаками та здійснити їх класифікацію; 

- виявити групи чинників та визначити їхню роль у розвитку фермерських 

господарств і формуванні їх геопросторової організації; 

- дослідити особливості сучасної геопросторової організації фермерства та 

визначати його місце у загальнодержавному та регіональному сільськогосподарському 

виробництві; 
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- проаналізувати територіальні відміни у структурі й обсягах виробництва 

сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами та визначити зміни 

в територіальній концентрації вирощування окремих видів культур; 

- удосконалити методику визначення сільськогосподарської спеціалізації та 

визначити виробничо-територіальні типи, підтипи, агровиробничі групи 

фермерських господарств у розрізі адміністративних районів України; 

- розрахувати продуктивність фермерських господарств за виробничо-

територіальними типами і підтипами та теоретично обґрунтувати модель 

оптимального використання сільськогосподарських угідь; 

- визначити роль і місце фермерських господарств у наповненні ринку 

продовольства, оцінити перспективи їх розвитку залежно від територіально-

структурного узгодження попиту і пропозиції та розрахувати прогнозовану частку 

фермерських господарств у наповненні потенційного попиту на певні види 

сільськогосподарської продукції; 

- обґрунтувати суспільно-географічні підходи до кластеризації фермерських 

господарств та здійснити теоретичне моделювання регіонального спеціалізованого кластеру; 

- з’ясувати суспільно-географічні засади збалансованого функціонування 

фермерства в Україні та вказати на перспективні напрями його розвитку. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є фермерські господарства, 

як новітні організаційно-правові форми господарювання в агробізнесі України.  

Предмет дослідження – суспільно-географічні особливості формування та 

геопросторової організації фермерських господарств України.  

Методологія, методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертації 

становлять фундаментальні положення теорії суспільної географії, регіональної економіки 

та економіки АПК, концептуальні підходи українських і зарубіжних учених географів, 

економістів, аграріїв до комплексного вивчення регіональних особливостей 

сільськогосподарського виробництва, інтеграційних процесів у аграрній сфері, формування 

різноукладності, територіально-господарського комплексоутворення. Для вирішення 

поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових, спеціальних емпіричних та 

теоретичних методів і підходів дослідження: системно-структурний підхід при 

дослідженні фермерства застосовано для розкриття таких властивостей об’єкту як 

емерджентність, функціональність, організованість та еволюційність; перцепційність, 

холістичність, стереотипність та самодіяльність при біхевіористичному підході 

забезпечують сприйняття регіональних особливостей функціонування фермерства України, 

формують образи регіонів з позицій рівнів розвитку сільського господарства, сформованих 

виробничо-територіальних типів і підтипів агровиробництв тощо. Фермерським 

господарствам властиві нерівноважність, нелінійність, холістичність, хаотичність, 

дисипативність, фрактальність, що підтверджують незалежність (самостійність) 

функціонування цих суб’єктів, як осібно, так і їх здатність до самоорганізації за 

регіональним принципом – тому невід'ємним підходом в суспільно-географічному 

дослідженні фермерських господарств є синергетичний. 

Залежно від конкретного етапу суспільно-географічного дослідження фермерських 

господарств використовувались загальнонаукові й конкретно-наукові методи. З-поміж 

загальнонаукових: аналізу й синтезу (забезпечили виділення найістотніших рис, що стало 
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основою для групування та систематизації фермерських господарств), індукції й дедукції 

(використані для дослідження окремих ферм із подальшими узагальненнями в галузевому 

та територіальному аспектах із проявом загальнодержавних тенденцій та закономірностей 

на регіональному і локальному рівнях), порівняльно-географічний (дозволив порівняти 

фермерські господарства у межах однотипових груп), абстрагування й узагальнення (дали 

змогу виокремити головні та виявити другорядні, неістотні властивості). Із групи модерних 

використані: метод моделювання (дозволив здійснити побудову формально-знакових 

кластерних моделей, моделей лінійного програмування (для оптимізації діяльності 

фермерських господарств за критерієм максимізації прибутку)), системний метод 

(дозволив розглядати фермерські господарства і взаємопов’язані з ними структури, як 

систему з властивою їй певною цілісністю), ідеалізації та аксіоматико-дедуктивний 

метод у поєднанні з моделюванням (дозволили запропонувати варіанти ідеалізованих 

кластерних моделей). Застосування конкретно-наукових методів забезпечило деталізацію 

та конкретизацію дослідження й власне обґрунтованість висновків.  

Нормативно-правову та інформаційну базу дисертаційного дослідження склали 

Закони України, постанови Верховної Ради України, інші нормативно-правові акти з 

питань аграрної політики, створення та функціонування фермерського укладу, матеріали 

Державної служби статистики України, Головних управлінь державної статистики в 

АР Крим та областях України, власні матеріали соціологічних досліджень. 

При створенні картографічного матеріалу та рисунків використовувався  

ГІС-пакет МарІnfo, графічний редактор CorelDRAW та фоторедактор Photoshop. 

Анаморфози створені в середовищі ГІС Arc GIS за допомогою модуля «Cartogram». 

Для розрахункової частини використане програмне забезпечення Origin та Microsoft 

Excel; при створенні карт самоорганізації – програму Deductor. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у сукупності 

вони є розв’язанням важливої науково-прикладної проблеми: суспільно-

географічного обґрунтування збалансованого розвитку та геопросторової організації 

фермерських господарств України.   

Вперше: 

- теоретично обґрунтовано та апробовано модель суспільно-географічного 

дослідження фермерських господарств на локальному рівні, яка передбачає 

розробку теоретичних основ, виявлення та дослідження передумов і чинників 

функціонування та розробку перспектив збалансованого розвитку фермерства; 

- уточнено понятійно-термінологічний апарат суспільно-географічної науки через 

поглиблення понять “фермерське господарство”, “потенційний попит”, “аграрний кластер”; 

- із застосуванням факторного та кореляційно-регресійного аналізу встановлено 

залежності між чинниками та показниками розвитку фермерського господарювання; 

- здійснено багатоплановий аналіз розвитку фермерських господарств, що дало 

змогу запропонувати методичні підходи до класифікації фермерських господарств, 

зокрема за типом і часом утворення, розміром, землезабезпеченістю, використанням 

трудових ресурсів, виробництвом окремих видів сільськогосподарської продукції, 

виробничо-територіальними типами, глибиною спеціалізації, обсягами виробництва 

сільськогосподарської продукції, рівнем товарності та продуктивності;  

- встановлено особливості динаміки змін територіальної локалізації виробництва 
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окремих видів сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах; 

- визначено виробничо-територіальні типи, підтипи та агровиробничі групи 

спеціалізації фермерських господарств України і розраховано показники їх продуктивності; 

- розроблено шляхи оптимізації діяльності фермерських господарств за 

критерієм максимізації прибутку із застосуванням моделей лінійного програмування 

та обґрунтування передумов спеціалізованої кластеризації з використанням 

нейромережевих методів; 

- визначено місце фермерських господарств у наповненні регіональних 

ринків продовольства та розроблено прогнозні лінійні моделі з розрахунку частки 

фермерських господарств у наповненні ринків окремих видів сільськогосподарської 

продукції у 2016 та 2020 роках. 

Удосконалено: 

- періодизацію еволюційного розвитку фермерства в Україні в сучасному 

періоді, зокрема на підставі аналізу темпів приросту фермерських господарств 

здійснено типізацію регіонів України за рівнем розвитку фермерства;  

- методику визначення сільськогосподарської спеціалізації шляхом застосування 

коефіцієнтів переходу від натуральних показників до зернових одиниць із врахуванням 

пересічноєвропейських цін на сільськогосподарську продукцію. 

Набули подальшого розвитку: 

- науково-методичні основи суспільно-географічного дослідження 

фермерського укладу в період реформування аграрних відносин; 

- обґрунтування одного з найголовніших напрямів збалансованого розвитку 

фермерських господарств – кластеризації на основі географічної близькості та 

тісноти зв’язків між ними з формуванням конккооперативних засад; 

- категорія геопросторової організації суспільства на прикладі аграрних 

кластерів, теоретичних основ їх формування та функціонально-компонентної структури. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні науково-практичні 

результати дисертаційної роботи полягають у розробці та поглибленні теоретико-

методологічних засад суспільно-географічного дослідження фермерських 

господарств як суб’єктів агробізнесу, що набули розвитку в усіх регіонах України. 

Сформовані в дисертаційній роботі теоретико-методологічні та практичні підходи 

до системного вивчення фермерських господарств України за ринкових умов можуть 

бути використанні для удосконалення основ загальнодержавної та регіональної аграрної 

політики та загалом програм соціально-економічного розвитку, перспективних напрямів 

розвитку фермерського укладу й при розробленні рекомендацій удосконалення 

геопросторової організації і кооперації фермерських господарств в Україні. 

Матеріали дослідження використовуються Департаментом науково-освітнього 

забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та 

продовольства України (довідка №37-18-3-15/6274). Департаментами аграрного розвитку 

Херсонської (№7-614/0144-15/200) та Чернівецької (№0123/16-2319) облдержадміністрацій, 

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН України під час розроблення 

навчальних програм підручників та посібників із географії (довідка №2/2-15-2076-15), в 

навчальному процесі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича  

(№ 11/15-3258), Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
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(довідка №1163-33/03), Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 

(довідка №01-15/03/1462) при викладанні дисциплін ”Економічна та соціальна географія 

України“, ”Географія України в міжнародному просторі“, “Міжнародні аграрні ринкові 

відносини“, “Земельні ресурси та розвиток агробізнесу в Україні“, “Теорія і методологія 

географічної науки», «Географічні засади регіональної політики в Україні”, “Теорії і 

концепції суспільної географії“, при підготовці курсових та магістерських робіт.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій реалізовано ідеї автора щодо теорії і практики суспільно-

географічних досліджень фермерства України в ринкових умовах. 

Розроблені науково-методичні положення, результати, висновки і пропозиції, що 

містяться в роботі, належать безпосередньо автору. Використані положення інших авторів 

мають відповідні посилання. З наукових праць, які опубліковані у співавторстві у 

дисертації задіяні лише ті ідеї і положення, які отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та матеріали 

дисертаційного дослідження доповідались та були опубліковані на 23 наукових семінарах, 

конференціях, з’їздах національного та міжнародного рівня у тому числі: ІХ, Х та ХІ з’їздах 

Українського географічного товариства (Чернівці, 2004; Київ, 2008, 2012), Міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Регіональне географічне краєзнавство: теорія і 

практика» (Тернопіль, 2002); «Регіональні проблеми розвитку агропромислового 

комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення (Київ, 2002); «Актуальні 

проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть» (Львів, 2003); «Актуальные 

вопросы современного естествознания (Симферополь, 2003); «Європейські інтеграційні 

процеси та транскордонне співробітництво: міжнародні відносини: економіка, політика, 

географія, історія, право» (Луцьк, 2005); «Ландшафти та геологічні проблеми Дністровсько-

Прутського регіону» (Чернівці, 2005); «Чорнобильська катастрофа та її вплив на екологічну 

ситуацію в Україні» (Харків, 2006); «Географія і туризм: національний та міжнародний 

досвід» (Львів, 2006; 2012); «Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та 

перспективи розвитку» (Київ, 2006); «Проблеми розвитку прикордонних територій та їх 

участь в інтеграційних процесах» (Луцьк, 2006)»; «Європейська та євроатлантична 

інтеграція і транскордонне співробітництво» (Луцьк, 2008); «Українська історична 

географія та історія географії в Україні» (Чернівці, 2009); «Нові технології в геодезії, 

землевпорядкуванні та природокористуванні» (Ужгород, 2012), «Подільські читання» 

(Кам’янець-Подільський, 2012; Тернопіль, 2013); «Наукові пошуки географічної 

громадськості: минуле, сьогодення, майбуття» (Луганськ, 2013); «Turismul rural romanesc in 

contextual dezvoltarii durabile. Actualitate si perspective» (Vatra Dornei, Romania, 2013), 

«Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика» (Чернівці, 

2014), «Географія, Екологія, Туризм : теорія, методологія, практика» ( Тернопіль, 2015). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 54 наукові праці (з яких 

27 написано одноосібно і 27 у співавторстві), загальним обсягом 53,87 д. а. (у тому числі 

45,93 д. а. – авторських), зокрема одноосібну монографію обсягом 30,22 д. а., 21 фахові 

наукові статті, 6 статей у наукових періодичних виданнях інших держав та 26 статей, 

наукових повідомлень і тез доповідей в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (1-й том), додатків (2-й том). Вона 



 7 

викладена на 391 сторінках тексту (основна частина на 292 сторінках) містить 22 

таблиці, 87 рисунків (з них 49 картосхем) та 13 додатків (188 ст.). Список 

використаних джерел нараховує 397 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади геопросторового 

дослідження фермерських господарств» розглянуто теоретичні основи, 

методологічні підходи та методи суспільно-географічного дослідження фермерських 

господарств, проаналізовано геопросторові закономірності їх організації. 

При суспільно-географічному дослідженні фермерських господарств необхідно 

з’ясувати особливості розвитку фермерського укладу в Україні та окреслити методичні 

підходи до класифікації ферм, виявити й охарактеризувати групи чинників та їхню роль 

у функціонуванні фермерства. Це є основою для виявлення особливостей сучасної 

геопросторової організації фермерського укладу, визначення спеціалізації господарств та 

їхньої ролі у формуванні ринку продовольства з метою обґрунтування суспільно-

географічних основ збалансованого розвитку фермерства України. 

Методика суспільно-географічного дослідження фермерського 

господарювання ґрунтується на використанні системи показників, які всебічно 

вказують на регіональні особливості землекористування, сільськогосподарського 

виробництва та виробничу спеціалізацію ферм, їхню роль і місце на ринку 

продовольства та, загалом, в аграрному секторі економіки (рис. 1).  

Геопросторова організація характеризує розміщення окремих суспільно-

географічних об’єктів, якими є і фермерські господарства та їх територіальні поєднання. 

При цьому головна увага належить особливостям взаєморозташування фермерських 

господарств і просторовим зв’язкам між ними. Утворення кооперативних об’єднань 

фермерів відбувається переважно на основі горизонтальної інтеграції, за якої фермери 

об’єднуються, використовуючи схожі технології, будучи незалежними один від одного, з 

метою спільного збуту продукції і підвищення рентабельності. Процеси вертикальної 

інтеграції також мають місце і простежуються з-поміж фермерських господарств, що 

взаємодіють у виробництві, переробці та реалізації спільно виробленої продукції. 

Основними рисами геопросторовості є те, що фермерські господарства, будучи 

локальними об’єктами, зазнають впливу взаєморозміщення, географічно близько 

розташовані ферми між собою комунікують та можуть мати бартерні й інші 

взаємовідносини. Для отримання синергетичного ефекту фермерські господарства 

об’єднуються в територіальні формування (на зразок кластерів, альянсів, партнерств, 

спілок тощо), що функціонують у часі і, як правило, є саморегульованими. 

Геопросторова організація фермерства має певні особливості в субурбанізаційних зонах, 

що проявляється перш за все у сільськогосподарській спеціалізації.  

Застосування макетного моделювання при дослідженні фермерських 

господарств забезпечує створення картографічних моделей аналітичного та 

синтетичного змісту, здійснюється виявлення просторових відмінностей у 

землезабезпеченості, виробництві сільськогосподарської продукції, спеціалізації, 

продуктивності виробничо-територіальних типів тощо. 
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Рис. 1 Структурно-графічна модель суспільно-географічного дослідження 

фермерських господарств 
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З-поміж видів математичних моделей при суспільно-географічному 

дослідженні фермерських господарств доцільним є побудова статично 

детермінованих моделей, що ґрунтуються на методах теорії поля (субурбанізаційні 

зони, транспортна доступність тощо), та характеризують структуру і зв'язки певною 

мірою зі стохастичним аспектом. На основі показників площ землекористування 

окремого господарства, урожайності певної культури та собівартості їх вирощування 

запропонована модель оптимального використання фермерським господарством 

площ сільськогосподарських угідь з метою максимізації прибутку. Важливим є 

створення динамічних стохастичних моделей, що відображають структуру, зв’язки 

процесів розвитку системи з врахуванням ймовірностей впливу чинників на 

розвиток процесу. Такими моделями є кластери, що утворені поєднанням 

географічно близько розташованих фермерських господарств.  

При суспільно-географічному дослідженні фермерського укладу для пошуку 

закономірностей у великих масивах даних (множина фермерських господарств) доцільно 

застосовувати карти самоорганізації. Алгоритм функціонування карт самоорганізації є 

одним із варіантів кластеризації багатомірних векторів зі збереженням топологічної 

подібності: такою подібністю обрано виробничий напрям фермерських господарств. При 

побудові карт Кохонена за початкові показники (базові індикатори) обрано відстань між 

населеними пунктами, де знаходяться фермерські господарства, площу 

землекористування та валові збори сільськогосподарських культур.  

У результаті сільськогосподарської діяльності фермерські господарства у своїй 

сукупності формують ареали територіальної концентрації виробництва певного виду 

сільськогосподарської продукції. Найрозвиненіші галузі у поєднанні з допоміжними 

виробництвами формують агровиробничі типи, підтипи та групи. При визначенні 

структури виробництва валової продукції доцільно використовувати середньо-

зважені показники (за десятирічний період), при цьому задля можливості 

подальшого порівняння пропонуємо використати методику переходу натуральних 

обсягів виробництва в “зернові одиниці”, шляхом співвідношення пересічної 

ринкової вартості центнера зерна з цінами на іншу сільськогосподарську продукцію 

в країнах ЄС (за період 2000-2013 рр.). 

Діяльність фермерських господарств в регіонах України також проаналізовано 

через призму їх участі в наповненні продовольчого ринку. Здійснюючи оцінку ємності 

внутрішніх регіональних продовольчих ринків, враховано чисельність міського і 

сільського населення в регіонах України, виробництво окремих видів 

сільськогосподарської продукції, потребу в тому чи іншому виді продукції згідно з 

мінімальними та раціональними нормами споживання без продукції, що перебуває 

поза товарно-грошовими відносинами. 

Оптимізація геопросторової та галузевої структури фермерського укладу 

передбачає не лише визначення загальних тенденцій його розвитку та розміщення 

окремих господарств чи їх поєднань, що забезпечують раціональні потреби населення 

регіону в основних видах сільськогосподарської продукції, але й їх продукування в 

обсягах, що перевищують внутрішні потреби. Саме тому актуальним завданням є 

прогнозування ролі фермерських господарств у наповненні ринку продовольства. 
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При прогнозуванні частки фермерських господарств на ринку продовольства 

введено показник потенційного попиту: 

    1 1 , 1,5, min,i м м c c jY k P k P N i j r        
,
 

де 
iY  – потенційний попит на і-ий вид сільськогосподарської продукції; 

,м ck k  – коефіцієнти самозабезпеченості сільськогосподарською продукцією 

відповідно міським та сільським населенням; 

,м cP P   – чисельність міського та сільського населення; 

, min,jN j r  – норма споживання відповідного виду сільськогосподарської 

продукції на 1 людину відповідно до мінімальних та раціональних норм. 

У другому розділі дисертації «Географічні особливості розвитку 

різноукладності в агробізнесі України» проаналізовано становлення і розвиток 

укладів і субукладів, в тому числі і фермерського. 

За короткий історичний період у сільському укладотворенні України відбулись 

своєрідні соціально-політичні злами, під впливом яких одні форми господарювання 

зникали або були на стадії відмирання, інші зазнали трансформацій з одночасним 

зародженням і прискореним розвитком нових укладів. Хронологія становлення 

селянських господарств фермерського типу характеризується його переривчатістю і, 

водночас, тяглістю. Нижня хронологічна межа пов’язана із зародженням у XVІІ ст. на 

українських землях козацьких хуторів, що стали попередниками фермерських 

господарств. Виділяють чотири історичні періоди формування селянських господарств 

фермерського типу 1848-1861 рр.; 1861-1918 рр.; 1918-1990 рр.; 1992 р. і до тепер.  

Впродовж четвертого періоду розвитку приватно-фермерського укладу в Україні 

вважаємо за необхідне виділити етапи, які відрізняються тенденцією зміни чисельності 

фермерських господарств, розмірами площ їх землекористувань, обсягами виробництва 

сільськогосподарської продукції тощо.    

На першому етапі четвертого періоду (1992-1995 рр.) відзначимо державну 

підтримку селянських фермерських господарств, зацікавленість селян та низку 

трансформаційних процесів в економіці, які спричинили швидкі темпи зростання 

їхньої чисельності. Упродовж цього періоду кількість фермерських господарств в 

Україні збільшилась у 16,6 разів (до 34,8 тис. господарств), а площі 

землекористування – майже у 20 разів.  

Другий етап (1996-1999 р.). характеризується обмеженими можливостями 

Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств, 

неефективною ціновою та кредитною політикою, внутрішньогосподарськими 

проблемами (застаріла матеріально-технічна база, проблеми зберігання, реалізації та 

переробки сільськогосподарської продукції), що значно загальмували темпи розвитку 

фермерства. За цей етап кількість приватних ферм зросла на 3,6 тис. господарств.  

Третій етап розвитку фермерства (з 2000 до 2005 р.) пов'язаний із прийняттям 

нового Земельного кодексу та конструктивними державними ініціативами. В Україні 

відбулась нова хвиля зростання чисельності фермерських господарств та площ їх 

землекористувань (з 38,4 тис. до 42,4 тис. господарств). Досягнуто це переважно за рахунок 
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оренди фермерами земельних паїв колишніх членів колективних сільськогосподарських 

підприємств, які надали перевагу фермерам перед іншими орендарями.  

Для четвертого етапу (2006 і до сьогодні) характерною є тенденція стабілізації 

зазначеної кількості, а в окремих регіонах скорочення чисельності фермерських 

господарств за одночасного укрупнення окремих високорентабельних ферм та об’єднанні 

дрібних в аграрні спілки, кластери, альянси, партнерства і т. п.. До чинників, які вплинули 

на цей процес, окрім традиційних проблем (слабка матеріально-технічна база, відсутність 

власних потужностей для переробки продукції, забезпечення добривами, насінням тощо), 

приєднались обмежені можливості з реалізації виробленої продукції. Безпосередньо для 

фермерів, основним завданням господарювання яких є товарна сільськогосподарська 

продукція, це означало зниження показників рентабельності виробництва. Чисельність 

фермерських господарств в Україні зменшилась з 42,4 до 41,4 тис. одиниць (див. рис. 2).  

Аналіз показників базисних та ланцюгових темпів приросту є підґрунтям для 

типізації регіонів України за розвитком фермерства в сучасному (четвертому) періоді: 

1. Регіони сталого розвитку (Черкаська, Хмельницька, Житомирська, 

Вінницька та Рівненська області); 

2. Регіони позитивного динамічного розвитку (Київська, Закарпатська, 

Одеська, Кіровоградська, Запорізька та Дніпропетровська області); 

3. Регіони пересічного розвитку (Харківська, Луганська, Полтавська 

Чернівецька, Волинська, Херсонська, Тернопільська області та АР Крим); 

4. Регіони розбалансованого розвитку (Львівська, Миколаївська, Івано-

Франківська, Чернігівська, Донецька та Сумська області).  

За останні роки (2011-2013 рр.) спостерігається тенденція скорочення кількості 

фермерських господарств, із 41524 од. (2010 р.) до 40752 од. (2013 р.). Найяскравіше ця 

тенденція виявилась в АР Крим, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Миколаївській та 

Одеській областях. В інших регіонах кількість фермерських господарств залишилась на 

рівні 2010 року, або ж зросла на кілька одиниць. 

Аналізуючи показники розвитку фермерства в Україні, зазначимо, що цей уклад 

заявив про себе в усій агробізнесовій діяльності. Розвиток фермерства вийшов на 

засновницькі позиції господарювання на селі. Але навіть враховуючи провідні позиції 

фермерів у виробництві певних видів сільськогосподарської продукції, їх внесок у 

наповненні аграрного ринку залишається незначним, а становище – скрутним.  

У третьому розділі «Чинники становлення, розвитку та функціонування 

фермерських господарств в Україні» розглянуто основні чинники становлення та 

розвитку  фермерських господарств в Україні. На розвиток приватно-фермерського укладу 

в Україні, територіальні відміни його поширення, особливості землекористування, 

спеціалізацію та ефективність функціонування впливає низка чинників та процесів, з-поміж 

яких можна виокремити дві великі групи: природних та соціально-економічних чинників.  

Вплив природних чинників полягає, перш за все, в тому, що сільськогосподарські 

культури потребують відповідного поєднання агрокліматичних умов, які необхідні для 

їхнього продуктивного розвитку. Тривалість вегетаційного періоду, потреба в теплі, волозі, 

світлі, якості ґрунтів для різних культур неоднакова, як наслідок формування відмінностей 

у регіональному поширенні та видовому складі сільськогосподарських культур. 
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Безпосередній вплив на розвиток фермерського укладу має група соціально-

економічних чинників, з-поміж яких: агрогеографічне положення; демографічна 

ситуація та трудові ресурси фермерських господарств; земельні ресурси та земельний 

фонд; матеріально-технічна база та інформаційна забезпеченість; розмір ринку 

продовольства, конкурентоспроможність продукції, рівень доходів і суб’єктивні смаки 

покупців; пріоритети державної та регіональної агрополітики тощо.  

Зручне агрогеографічне положення України значною мірою визначає її зовнішні 

аграрні відносини. При цьому значна роль відводиться фермерським господарствам, 

які за певної державної підтримки та кооперації можуть постати вагомим учасником 

європейського аграрного ринку. У тому чи іншому регіоні України фермерські 

господарства послуговуються перевагами відчувають незручності агрогеографічного 

положення (наприклад, приміського чи периферійного). 

Низький рівень соціального розвитку на тлі депопуляції населення створюють 

відносно кращі умови на початковій стадії формування фермерських господарств, що 

полягають у виборі земельних ділянок, залученні на правах оренди паїв селян, 

використанні місцевих ресурсів (у т.ч. і матеріально-технічних), залученні дешевої робочої 

сили тощо. При цьому фермери відчуватимуть низьку купівельну спроможність місцевого 

населення і значне соціальне навантаження. Розвинутіші адміністративні райони зі значно 

кращою демографічною ситуацією для розвитку фермерства створюють сприятливі 

передумови для збуту сільськогосподарської продукції, інфраструктурного та 

транспортного забезпечення, підтримки місцевих органів влади тощо. 

Аналіз кореляційно-регресійних залежностей вказує на те, що практично 

відсутній зв'язок між чисельністю працюючих у фермерських господарствах та 

чисельністю сільського населення; зв'язок посередньої тісноти з чисельністю 

пенсіонерів, кількістю безробітних та рівнем доходів. 

Земельний фонд є визначальним у розвитку фермерського господарювання. 

Зауважимо, що площа земельного фонду фермерських господарств в Україні щороку 

збільшується, зокрема, у 1992 р. фермери володіли 292,3 тис. га, (0,71% сільгосп. угідь 

України), то вже у 2000 р. площа зросла в 7,4 рази до 2157,6 тис. га (5,62%), 2005 – 3661,2 

тис. га (9,88%), 2010 р. – 4290,8 тис. га (10,75%), 2013 р. – 4451,7 тис. га (11%). Найбільші 

площі у 1995 р. надані у користування фермерам Миколаївської (99,6 тис. га), 

Херсонської (91,3 тис. га), Дніпропетровської (72,3 тис. га), Кіровоградської (62,4 тис. га) 

та Одеської (61,3 тис. га) областей. У 1995 р. найвища землезабезпеченість фермерського 

господарства (за пересічноукраїнського 22,6 га/госп.), була у Луганській (39,4 га/госп.), 

Кіровоградській (34,8), Харківській (32,8), Херсонській (32,8), Запорізькій (31,8) 

областях. За сповільнення темпів зростання чисельності фермерства впродовж 1996-2000 

рр. відбувається процес збільшення пересічного розміру фермерських господарств до 

56,2 га, а в Луганській, Кіровоградській та Рівненській областях понад 100 га. Із загальної 

площі сільськогосподарських угідь (2157,7 тис. га) у користуванні фермерських 

господарств трьох областей (Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької) 

перебувало 32,4 %. З-поміж адміністративних районів площа сільгоспугідь понад 5000 га 

була у фермерів 143 адміністративних районів, з них понад 10000 га у 47 районах. Від 

2005 р. продовжується тенденція укрупнення окремих високорентабельних фермерських 

господарств. Пересічний розмір зріс до 103 га (це спостерігалось у 13 областях). 
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Малоземельними залишались фермерські господарства Закарпатської (8,5 га/госп.), 

Чернівецької (36 га/госп.) та Івано-Франківської (41,9 га/госп.) областей. До 2010 р. 

площа фермерських угідь в Україні зросла більше, ніж у 6,2 рази порівняно з 1995 роком. 

Площа земель у користуванні фермерських господарств продовжує збільшуватись, як і 

пересічний розмір – 109,1 га/госп. (2013 р.). 

Кореляційний аналіз між величинами земельного потенціалу та площею 

сільськогосподарських угідь, які надані фермерським господарствам на 

загальнодержавному рівні вказує на прямий кореляційний зв'язок вище посередньої тісноти 

(К= +0,628). Тобто наявність потужного земельно-ресурсного потенціалу більшою мірою є 

передумовою для надання більших за розмірами наділів фермерським господарствам. 

Встановлення кореляційних залежностей між величиною земельно-ресурсного потенціалу 

та обсягами виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами 

певною мірою вказує на інтенсивність і результативність використання першого. Тіснота 

прямого кореляційного зв’язку на загальнодержавному рівні становить +0,613. Незначною і 

оберненою є тіснота кореляційного зв’язку між нормативною грошовою оцінкою ріллі 

(грн/га), і розрахованою продуктивністю виробництва сільськогосподарської продукції 

фермерськими господарствами (тис. зерн. од/га), що становить К = +0,281, та вказує на 

інтенсивне фермерське господарювання, і певною мірою на необхідність перегляду 

базових індикаторів нормативної оцінки земель сільськогосподарського призначення.  

Аналіз кореляційних залежностей вказує на такі обставини: по-перше, фермерам 

здебільшого надавалась земля за залишковим принципом і не найкраща за якістю; по-

друге, умови фермерського господарювання спонукають фермерів до максимально 

виснажливого використання землі; по-третє, визначальною є оптимальна спеціалізація 

фермерських господарств, що залежить від наявного агроресурсного потенціалу території 

та сукупності чинників формування продуктивності в ринковому середовищі. 

У четвертому розділі «Геопросторові аспекти розвитку фермерських 

господарств в агробізнесі України» розглянуто суспільно-географічні особливості 

агровиробництва в Україні та роль фермерських господарств у виробництві 

основних видів сільськогосподарської продукції. 

За останні два десятиліття в Україні відбулись значні зміни соціально-економічної 

бази сільськогосподарського виробництва, а саме: власності на основні засоби 

виробництва, земельних відносин, становлення форм господарювання тощо. 

Кардинальні структурні зрушення відбулися в обсягах виробництва валової продукції 

сільського господарства: у 1990 р. сільськогосподарські підприємства виробляли 72,5% 

продукції, а особисті селянські господарства – 27,5%, то у 2000 р. відповідно – 38,4% і – 

61,6%, при цьому 2,1% від продукованих обсягів сільськогосподарськими 

підприємствами припадало на фермерські господарства. Надалі простежується стійка 

тенденція до зростання частки фермерських господарств від 3,7% у 2005 р. до 8,3% у 

2010 р. з-поміж сільськогосподарських підприємств при загальному зменшенні частки 

господарств населення з 63,5% до 51,7% (у 2010 р.). 

У 2013 р. виробництвом сільськогосподарської продукції займалося майже 

56 тис. підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, якими 

використовувалось 22 млн. га сільськогосподарських угідь. Більше половини угідь 

зосереджено в господарських товариствах, близько 20% – у фермерських 
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господарствах; понад 15% – у приватних підприємствах, 3% – у виробничих 

кооперативах, 2% – у державних підприємствах. Виробництво валової 

сільськогосподарської продукції підприємствами та господарствами населення 

наближається до рівноважних пропорцій. У структурі діючих господарюючих 

суб’єктів у сільському господарстві України 73,2% становлять фермерські 

господарства, 14,5% господарські товариства, 7,4% приватні підприємства, 1,5% 

виробничі кооперативи, 0,5% - державні підприємства. 

Частка фермерських господарств у загальному обсязі сільськогосподарського 

виробництва збільшилась від 0,8% (1995 р.) до 6,1 % (2010 р.) і 7,6% (2013 р.), зокрема 

у рослинництві зросла від 1,1% до 10,1 %, у тваринництві – від 0,3% до 1,8 %. 

Спостерігається істотна територіальна диференціація ролі фермерських господарств, 

в межах країни – найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції у 1995 р. 

були господарства Дніпропетровської (9,0% обсягів валової продукції всіх фермерських 

господарств України), Кіровоградської (7,5%) та Миколаївської (7,3%), а у 2013 р. на 

провідні позиції вийшли фермери Кіровоградської (10,4%), Дніпропетровської (9,3%), 

Одеської (8,5%), Вінницької (7%) та Миколаївської (6,4%) областей. У зазначених областях 

основу сільськогосподарського виробництва складає продукція рослинництва. У 

виробництві продукції тваринництва також відбулись зміни, зокрема, у 1995 р. основними 

її виробниками були фермери Луганської (9,5%), Одеської (9,1%), Дніпропетровської й 

Донецької (по 5,8%) та Херсонської (5,6%) областей, то зараз це фермери Львівської 

(35,2%), Хмельницької (5,4%), Волинської (5,0%) та Дніпропетровської (4,9%) областей. 

В регіонах України у 2013 р. найбільш вагомі показники виробництв валової 

продукції (понад 10%) були у фермерів Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, 

Луганської та Кіровоградської (максимальний показник 17,2%) областей. 

Пересічноукраїнські показники (6-9%) зафіксовані у фермерів Вінницької, Львівської, 

Полтавської, Харківської, Херсонської та Хмельницької областей. В інших частка фермерів 

є не такою значною – менше 6% (мінімум у Закарпатській області). В усіх регіонах України 

частка рослинництва перевищує тваринництво (окрім Львівської області). Найбільш 

вагомою є участь фермерів у регіональному виробництві рослинницької продукції (понад 

13%) у Закарпатській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Кіровоградській 

областях. У тваринництві, при загальнодержавній частці фермерів на рівні 1,8%, 

виокремлюються ферми Львівської області (11,3%) та Чернігівської, Хмельницької й 

Кіровоградської (2,5-3,5%) областей. 

З метою систематизації фермерських господарств здійснено описову класифікацію 

та згруповано їх за: типом та часом утворення; розміром (площею сільськогосподарських 

угідь); землезабезпеченістю; структурою використання трудових ресурсів; урожайністю 

та валовими зборами окремих видів сільськогосподарської продукції; глибиною 

спеціалізації; виробничо-територіальними типами; обсягом виробництва 

сільськогосподарської продукції; рівнем товарності та рівнем продуктивності тощо. 

Найбільш поширеними в Україні є фермерські господарства сімейного типу, що утворені 

в період з 1996 по 1999 рр., малоземельні (до 50 га), з використанням найманої праці, 

бігалузеві, основним виробничим типом яких є зернове господарство та вирощування 

соняшника, з незначним обсягом виробництва сільськогосподарської продукції, 

низькорентабельні, малотоварні та малопродуктивні загалом. 
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Аналіз кривих ступеня територіальної концентрації, дозволяє зробити 

висновки про доволі високий рівень територіальної концентрації виробництва 

зернових культур. Достатньо рівномірним є вирощування овочів. Картоплярство 

лише в окремих господарствах є основним виробничо-територіальним типом, тому 

і крива вказує на наближення до абсолютної нерівності. Лише незначна кількість 

фермерських господарств займається виробництвом продукції тваринництва. Крива 

залежності обсягів виробництва м’яса фермерськими господарствами від їх 

чисельності є рівномірнішою порівняно з залежністю від розподілу населення. 

Нерівномірним є розподіл виробництва молока та яєць, особливістю якого є 

орієнтація на споживача (в тому числі розташування у приміських зонах). 

Основною галуззю спеціалізації більшості фермерських господарств є зернове 

господарство. Вирощуванням зернових культур займаються фермери усіх регіонів України, 

посівна площа та валові збори яких постійно зростають. Так, у 1995 р. фермерами було 

зібрано 507,7 тис. тонн збіжжя, а вже у 2012 році цей показник зріс у десять разів (до 5046,0 

тис. т.) і продовжує зростати (7522,4 тис. т у 2013 р.). У 2013 р. 25,4 тис. фермерських 

господарств (62,3%) займались вирощуванням зернових культур. Простежується чітка 

залежність між урожайністю зернових і зернобобових культур і розміром господарств, що, 

насамперед, пов’язано з технологічними особливостями виробництва та рівнем механізації. 

Так, великотоварні господарства, що виробляли понад 5000 тонн, досягли урожайності 46,5 

ц/га і таких у 2013 р. було 114 (0,9 % усіх ферм). Понад 51% валового збору забезпечували 

16% фермерських господарств площею понад 500 га. У 2013 р. 70% виробництва зернових 

і зернобобових культур у фермерських господарствах припадало на 11 областей 

(Кіровоградську, Одеську, Дніпропетровську, Вінницьку, Полтавську, Харківську, 

Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Запорізьку і Київську області).  

За період 2000-2013 рр. найвищі значення коефіцієнту локалізації зернових та 

зернобобових у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, 

Кіровоградській, Черкаській областях. У 2000 р. зернове господарство було поширене у 

фермерських господарствах 469 адміністративних районів. Найвищі значення 

коефіцієнту локалізації виробництва зернових культур – у 16 районах Одеської,  

5 – Кіровоградської, 3 – Закарпатської та Вінницької областей та ін. В подальшому 

територіальне поширення зернових та зернобобових культур збільшилось і представлене 

практично в усіх районах (окрім гірських і окремих поліських).  

Все частіше фермери обирають за виробничий напрям вирощування соняшника, 

навіть у тих районах де агрокліматичні умови є не зовсім сприятливими, водночас 

сучасні технології, кон’юктура на ринку продовольства та зростаючий попит і, 

відповідно, можливості реалізації, сприяють динамічному зростанню посівних площ 

та валових зборів. У 2013 р., порівняно з 1995 р. валовий збір насіння соняшника 

зріс у 2,5 рази при збільшенні розмірів посівних площ у 11,5 разів. Завдяки 

впровадженню нових технологій і підвищенню рівня механізації, найперше у 

великих фермерських господарствах, значно підвищилась урожайність соняшника – 

від 9,7 ц/га (1995 р.) до 20,9 ц/га (2013 р.). За зазначений період найбільший урожай 

було зібрано фермерами у 2013 р. – 2154,4 тис. т. Ареал вирощування насіння 

соняшника розширюється в північно-західному напрямку, хоча і найвищі показники 

локалізації традиційно властиві степовим територіям. 
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Вибір буряківничого напряму фермерськими господарствами в основному 

зумовлений близькістю розташування підприємств із переробки цукрових буряків, 

адже транспортний чинник є одним із найважливіших при розміщенні підприємств 

даної галузі та має безпосередній вплив на показники рентабельності виробництва. 

Частка фермерських господарств у вирощуванні цукрових буряків зростала від 2,2% 

у 1995 р. до 8,9% у 2005 р., надалі зменшилась до 5,7% у 2013 р., як і валовий збір до 

611,1 тис. т. У 2013 р. буряківництвом займались 400 (на 295 менше ніж у 2012 р.) 

фермерських господарств (0,98% від загальної кількості), 283 (70,8%) з яких завдяки 

високій врожайності (300-440 ц/га) формували групу господарств із обсягами 

валових зборів від 200 до 5000 тонн, а 29 ферм вирощували понад 5000 тонн.  

Ареал вирощування цукрових буряків у фермерських господарствах у 2000 р. 

охоплював 306 адміністративних районів 21 обласного регіону, при цьому найвища 

локалізація спостерігалась у Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Черкаській, 

Кіровоградській, Хмельницькій та інших областях. До 2010 р. територіальне 

поширення буряківництва зменшилось до 161 адміністративного району у 17 областях.   

Незначного поширення у фермерському господарюванні поки що набуло 

овочівництво, зрештою, фермери намагаються заповнити вивільнену колективними 

господарствами нішу на ринку продовольства. Враховуючи тривалість виробництва і 

значну частку ручної праці при вирощуванні овочів вони мають значні переваги. 

Вирощування овочів у 1992-98 рр. було на рівні 30 тис. тонн на рік. Починаючи від 2000-го 

р. обсяги валових зборів стрімко зростають від 82 тис. т у 2003 р., 156,1 тис. т у 2005 р., до 

275,9 тис. т у 2008 р., 307,3 тис. т. у 2013 р. Констатуємо не лише чотириразове зростання 

площ під овоче-баштанними культурами, але й зростання пересічної врожайності з 65 ц/га 

до 288,3 ц/га завдячуючи, насамперед, підвищенню технологічного рівня галузі 

овочівництва. Саме це дозволило збільшити частку фермерських господарств від 0,5% до 

майже 4% у загальному виробництві овоче-баштанних культур.  

Виробництво овоче-баштанних культур зосереджене переважно у фермерських 

господарствах Херсонської (133,6 тис. т.), Миколаївської (30,8 тис. т.), Дніпропетровської 

(29,1 тис. т.), Київської (25,0 тис. т.) областей, які разом дають 63% усього виробництва. 

Необхідно зазначити, що в усіх інших регіонах також наявні окремі фермерські 

господарства овочівницького типу. Вирощуванням овочевих культур займались фермери 

314 адміністративних районів, в тому числі 38 районів Вінницької та Львівської,  

36 – Дніпропетровської та Київської, 17 – Херсонської областей. Ареали вирощування 

овочів збільшуються, чому сприяє зростаючий попит на ринку продовольства, 

відсутність зовнішньої конкуренції та відносно висока рентабельність виробництва 

тощо. До 2013 р. територіальне поширення овочівництва збільшилось за рахунок 

фермерських господарств Тернопільської та Полтавської областей. Загалом найвищі 

показники локалізації виробництва овочів у фермерів Київської, Дніпропетровської, 

Одеської, Миколаївської та Львівської областей. 

Картоплярство у фермерських господарствах України в більшості випадків є 

допоміжною галуззю з ознаками напівтоварного виробництва. Валові збори картоплі 

стабільно зростали від 15,8 тис. тонн (2000 р.) до 161,3 тис. т (2010 р.) і 277,6 тис. т 

(2013 р.), що є наслідком 7-разового зростання площ, що відводяться під картоплю 

(до 14,7 тис. га. у 2013 р.). 
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Надзвичайно швидкими темпами у фермерських господарствах України розвивається 

вирощування сої та ріпаку. У 1995 р. фермерські господарства майже не вирощували дані 

культури, у 2000 р. валовий збір сої та ріпаку становив, відповідно, 2,1 тис. т. і 5,3 тис. т, у 

2010 р. – 236,4 тис. т і 220,8 тис. т, у 2013 р. – 929,4 тис. т і 412 тис. т. Площі під цими 

культурами досягли у 2010 р. – 166,1 тис. га під соєю і 147,1 тис. га під ріпаком, у 2013 р. – 

226,9 тис. га і 184,2 тис. га відповідно. Вирощування зосереджувалось у 60 районах. Частка 

фермерських господарств у виробництві сої та ріпаку є значною і становить 15,5% і 17,5% 

(2013 р.) відповідно. 

Не дивлячись на значний попит на продукцію тваринництва, ним фермери 

займаються мало, оскільки в більшості не мають достатніх коштів для розвитку цієї 

капіталомісткої галузі, яка досить часто на рівні малого підприємництва є 

збитковою. Водночас виробництво продукції тваринництва фермерами з року в рік 

росте, переважно за рахунок утворення спеціалізованих ферм. Окрім цього, 

проаналізувавши попит на нові види продукції на продовольчому ринку, фермери 

охоче займаються її виробництвом. Тому, поряд з традиційним розведенням великої 

рогатої худоби, свиней, овець і птиці у господарствах з’явились кози, коні, кролі, 

бджоли, хутряні звірі, перепілки, страуси та ін. У загальній чисельності поголів’я 

худоби та птиці частка фермерських господарств є незначною: у поголів’ї свиней – 

3,7%, овець та кіз – 3,4%, ВРХ – 2,5%. Практично такою ж є частка у виробництві 

продукції вовни (2,8%), м’яса (2,7%), молока (1,4%). 

Cкотарство є основою тваринництва у фермерів України. У 1995 році чисельність 

поголів’я ВРХ становила 27,0 тис. голів і на перших двох етапах мала тенденцію до 

зростання – у 2000 р. – 102,5 тис. голів і у 2005 – 109,3 тис. голів, надалі у 2010 зменшилось 

до 95,3 тис. голів, 2013 зросла до 111,8 тис. голів (2,5% від загальної чисельності). Значні 

проблеми, з якими зіткнулись фермери в розвитку скотарства, змусили переорієнтуватись з 

молочно-м’ясного на м'ясо-молочний напрям. Про це свідчить зменшення частки корів з 

60,7% у (1995 р.) до 34,9% (2005 р.) і 39% (2013 р.) у загальній чисельності поголів’я ВРХ. 

У 2010 р. 1302 фермерських господарств займались реалізацією м’яса, із них 13 

найбільших забезпечували 48,7% його виробництва, а 76% фермерських господарств 

виробляли від 1 до 20 тонн м’яса. У 2013 р. їх залишилось 1197, з яких 16 забезпечували 

58,2% виробництва. 

Виробництвом молока у 2010 р. займалось 905 фермерських господарств, 78% з яких 

отримували до 100 т молока, що становило 14% загальних надоїв. В Україні функціонувало 

9 великих фермерських господарств із виробництва молока (обсяги понад 1,5 тис. т), що 

забезпечують понад 20% валових надоїв. У 2013 р. тільки 855 фермерських господарств 

(2,1% від загальної чисельності) займались молочним скотарством, а більшість із них  

(605 господарств) отримували до 100 тонн молока.  

Спостерігається стійка тенденція зростання чисельності поголів’я свиней у 

фермерських господарствах від 40,3 тис. голів (1995 р.) до 294,8 тис. голів (2010р.), що 

супроводжується зростанням їх частки у загальній чисельності від 0,3% до 3,7%. У 2013 р. 

зафіксовано зменшення поголів’я свиней до 272,9 тис. гол, при цьому лише у фермерів 

трьох областей поголів’я перевищувало 20 тис. гол. – Дніпропетровської (28,5), 

Кіровоградської (22,2) та Львівської (21,8) областей. Фермерами реалізовано 19,9 тис. т 

свинини, з яких 47% припадало на господарства Волинської, Дніпропетровської, 
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Львівської, Черкаської та Хмельницької областей. Значне поголів’я свиней зафіксоване у 

фермерів 81 адміністративного району (понад 1000 гол.), в тому числі 10 районів 

Дніпропетровської, по 7 районів Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей тощо.  

Значного розвитку у фермерських господарствах України набуло птахівництво. 

Так, за період 1995-2010 рр. поголів’я птиці зросло в 10 разів (з 287,1 тис. голів у 1995 р. 

до 2878,3 тис. голів у 2010 р.). З року до року тенденція до його зростання посилюється і 

у 2013 р. сягнуло 2891,2 тис. голів. У загальній чисельності поголів’я птиці частка 

фермерських господарств зросла від 0,2% до 1,4%, у 8 разів збільшилось виробництво 

яєць. Зауважимо, що у 2011 р. досягнуто максимального рівня виробництва – 108,4 млн. 

шт. Загалом значне поголів’я птиці (понад 5000 голів) наявне у фермерів 

42 адміністративних районів, найбільше їх у Львівській (7), Рівненській (6) та 

Хмельницькій (3) областях. У 2013 р. виробництвом яєць в Україні займались лише 

92 фермерських господарства, причому у 51 (55,3%) із них виробництво було незначним 

(до 10 тис. шт.). Понад 1 млн. яєць продукували у 11 фермерських господарствах, що є 

великими птахофермами Львівської, Київської та Житомирської областей.  

Поголів’я овець та кіз за період 1995-2013 років потроїлось від 19,7 тис. голів 

до 60 тис. голів (2013 р.), хоча на початковому періоді в 1995-2000 рр. мало місце 

значне скорочення до – 6,0 тис. голів. У загальній чисельності стада овець та кіз 

частка наявного поголів’я фермерських господарств складає 3%. Такою ж є частка у 

загальному виробництві вовни, що у абсолютних величинах дорівнює 130 тонн 

(у кризовому 2000 р. – 9 т). Фермерські господарства Одеської та Закарпатської 

областей забезпечували 55% настригу вовни (по 35 т), ще 20% виробництва ─ 

фермери Чернівецької, Херсонської та Миколаївської областей.  

У п’ятому розділі «Геопросторові особливості формування регіональної 

спеціалізації фермерських господарств в умовах ринкових відносин» визначено 

виробничо-територіальні типи, підтипи та агровиробничі групи фермерських 

господарств в розрізі адміністративних районів та областей України. 

Спеціалізацією фермерських господарств України є зернове господарство і вирощування 

соняшника. В регіонах України моногалузевим є фермерське господарювання у АР Крим, 

Вінницькій та Сумській областях (зернове господарство). У 13 областях України галузями 

спеціалізації є дві галузі: зернове господарство і вирощування соняшника – 4 областях 

(Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Черкаська), вирощування соняшника і зернове 

господарство – 5 областях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська), 

зернове господарство і вирощування ріпаку (Одеська), зернове господарство і буряківництво 

(Тернопільська, Хмельницька), зернове господарство з розвинутим садівництвом та ягідництвом 

(Чернівецька). У п’яти областях України – три галузі спеціалізації, в Житомирській, 

Закарпатській, Львівській, Чернігівській областях – це зернове господарство, птахівництво та 

молочне скотарство, у Херсонській області – зернове господарство, вирощування соняшника та 

овочів. Багатогалузеве фермерське господарювання ведеться у Волинській, Івано-Франківській, 

Київській (чотири галузі) та Рівненській областях (п’ять галузей). 

У результаті проведених досліджень з використанням переходу від 

натуральних показників до «зернових одиниць», у розрізі адміністративних областей 

визначено структуру валової продукції та галузі спеціалізації фермерських 

господарств і виділено 3 виробничі типи, 9 підтипів та 13 агровиробничих груп.  
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Основним агровиробничим типом діяльності у фермерських господарствах (у 

325 адміністративних районах) є вирощування зернових культур та вирощування 

соняшника (у 75 районах). Молочне скотарство є основною галуззю спеціалізації у 

фермерів 18 адміністративних районів, а м’ясо-молочне тваринництво у 29 районах. 

Інші агровиробничі типи територіально менш представлені. Птахівництво як 

основний напрям діяльності є у 16 районах, буряківництво – у 6, овочівництво – у 4, 

вирощування ріпака – у 4 районах, плодівництво – у 6, картоплярство – у двох, 

вирощування сої – в одному районі. Відміни в спеціалізації фермерських 

господарств на рівні адміністративних районів наведені на рис. 3. 

Здебільшого фермерські господарства зернового типу поєднують його з 

вирощуванням соняшника (фермери 195 адміністративних районів, переважно 

степових областей). Їх часто доповнюють овочівництво та молочно-м’ясне 

тваринництво. Поширеним виробничим підтипом, що доповнює зернове 

господарство є буряківництво (41 район, переважно в лісостепу), яке найчастіше 

поєднується з м’ясо-молочним тваринництвом або вирощуванням соняшника. 

Фермери 37 районів, переважно лісостепових та поліських областей, поєднують 

ведення зернового господарства з молочно-м’ясним тваринництвом. За допоміжні 

виробництва обирають вирощування картоплі або буряків, рідше овочів, соняшника, 

сої та ріпаку. Поєднання зернового господарства з м’ясним скотарством 

спостерігається у фермерів 14 адміністративних районів, переважно поліських 

областей, при цьому допоміжними є виробництво молока, соняшника та овочів. 

Наступним за кількістю виробничим підтипом зернового господарства є 

вирощування ріпака (фермери 13 районів). Як правило, ці виробництва поєднуються 

з вирощуванням соняшника та овочів. Також поширеним є поєднання зернового 

господарства з картоплярством (фермерські господарства 11 адміністративних 

районів переважно поліських областей) та м’ясо-молочним тваринництвом. Значно 

рідше виробничими підтипами, що доповнюють зернове господарство є 

овочівництво, птахівництво, виробництво сої та садівництво. 

Вирощування соняшника у 96% поєднують із зерновим господарством, як 

допоміжні виробництва, обирають м’ясне чи молочно-м’ясне скотарство, 

овочівництво або ж буряківництво (агровиробничі групи). Значно рідше 

виробництво соняшника доповнюють (у якості виробничого підтипу) 

овочівництвом, буряківництвом чи молочно-м’ясним скотарством.  

Третім виробничо-територіальним типом є м’ясо-молочне тваринництво. Цей 

тип поєднують переважно з зерновим господарством (фермери 17 районів), 

доповнюючи картоплярством або буряківництвом. Наявне також поєднання м’ясо-

молочного тваринництва з птахівництвом (у 8 адміністративних районах), що 

доповнюється вирощуванням зернових культур, картоплі та овочів, та поєднання з 

овочівництвом (як виробничо-територіальним підтипом) у трьох районах з 

допоміжним вирощуванням зернових культур і картоплі.  

У 16 адміністративних районах фермерські господарства спеціалізуються на 

птахівництві. Вони територіально наближені до великих міст. Доволі часто воно 

поєднується із вирощуванням зернових культур та м’ясо-молочним тваринництвом.  
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У більшості поселень з чисельністю мешканців до 50 тис. спостерігається 

досить високий рівень самозабезпечення населення продуктами харчування, 

незначна субурбанізаційна зона та слабо виражена приміська сільськогосподарська 

спеціалізація. Натомість у середніх, великих і дуже великих містах субурбанізаційні 

процеси спостерігаються значно виразніше. Одним з великих міст є місто Івано-

Франківськ в субурбанізаційній зоні якого на стадії формування можна виокремити 

два пояси сільськогосподарської спеціалізації. Перший пояс сформований 

сільськогосподарськими підприємствами (в тому числі і фермерськими) та 

господарствами населення, що займаються овочівництвом, картоплярством та 

птахівництвом. Другий пояс спеціалізації має за основу овочівництво, 

картоплярство, садівництво, м'ясо-молочне скотарство, птахівництво, м'ясо-сальне 

свинарство в поєднанні з зерновим господарством.  

Кожен із одинадцяти виділених типів відрізняється не тільки кількістю 

господарств, але й з виробництвом продукції на одне господарство, виробництвом в 

розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь та загальною продуктивністю, як по 

типах, так і підтипах, які його формують. З-поміж виробничих типів фермерських 

господарств найбільший обсяг продукції припадає на зернове господарство (6,8 млн. 

зерн. од.) та вирощування соняшника (1,8 млн. зерн. од.). Досить потужними є 

птахівництво; м'ясо-молочне тваринництво, буряківництво і молочно-м’ясне 

скотарство (понад 150 тис. зерн. од.). 

Продуктивність в розрахунку на одне господарство є найбільшою у 

господарствах молочно-м’ясного (2071,82 тис. зерн. од./госп.), буряківничого 

(534,17), птахівничого (352,19) типів та вирощування соняшнику (267,47). Значні 

обсяги продукції отримують в господарствах зернового господарства, м'ясо-

молочного тваринництва, плодівництва, виробництва ріпаку і овочівництва (150-200 

тис. зерн. од./госп.). Значно менша продуктивність у господарствах виробничого типу 

картоплярства і виробництва сої. 

Продуктивність виробництва сільськогосподарської продукції в розрахунку на 

1 га загалом є невисокою. Найбільші показники досягнуті у птахівничому (6,74 тис. 

зерн. од./га), буряківничому (5,90), м'ясо-молочному (5,75) типах. Дещо менші у 

виробничих типах з вирощування ріпаку (4,38), плодівництва (4,14), молочно-

м’ясного скотарства (2,8) та зернового господарства (2,3). Нижча продуктивність 

спостерігалась у картоплярстві (1,9), вирощуванні соняшника (1,7), овочівництві 

(1,3) та виробництві сої (0,71). 

З-поміж областей найбільше вироблено валової продукції фермерами 

Дніпропетровської (1060,0 млн. зерн. од.), Кіровоградської (823,1 млн. зерн. од.), 

Одеської (727,7 млн. зерн. од.), Миколаївської (609,2 млн. зерн. од.), Вінницької 

(584,8 млн. зерн. од.) та Львівської (557,7 млн. зерн. од.). Власне в цих областях 

фермери мають в користуванні найбільші площі сільськогосподарських угідь, за 

винятком Львівської обл., де розвинуте тваринництво (див. рис.4). 

Шостий розділ «Суспільно-географічні основи збалансованого розвитку 

фермерства України: проблеми і перспективи» присвячений аналізу ролі та місця 

фермерських господарств у формуванні ємностей ринку продовольства та 

обґрунтуванню перспективних напрямів їх збалансованого розвитку.  
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Умовні позначення

- 1тис. зернових
одиниць

Виробництво валової 
сільськогосподарської продукції

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

 
Рис. 4 Анаморфоза валової продукції фермерських господарств  

України (тис. зерн. од.) 

 

Ринок сільськогосподарської продукції формується суб’єктами ринкових 

відносин, якими є приватні підприємства сімейного типу, в тому числі й фермерські 

господарства, колективні підприємства і підприємства системи заготівлі, зберігання, 

переробки і реалізації продукції. Здійснюючи оцінку ємності внутрішніх 

регіональних продовольчих ринків, враховано чисельність міського і сільського 

населення в регіонах України, виробництво окремих видів сільськогосподарської 

продукції, потребу в тому чи іншому виді продукції згідно з мінімальними та 

раціональними нормами споживання (без продукції, що перебуває поза товарно-

грошовими відносинами). 

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Україні повністю забезпечує потребу 

і в мінімальній і в раціональній нормах. Виробництво картоплі значною мірою перебуває 

поза товарно-грошовими відносинами. З урахуванням мінімальних норм, згідно 

споживчого кошика, регіональне виробництво картоплі певною мірою є недостатнім у 

високоурбанізованих Донецькій та Дніпропетровській областях. За умов забезпечення 

раціональних норм до них додаються Запорізька, Луганська та Харківська області. Ці 

резервні обсяги можуть бути рушієм для збільшення обсягів виробництва картоплі 

фермерськими господарствами у приміських зонах вищезгаданих областей. Ємність 

внутрішнього ринку овоче-баштанних культур загалом, забезпечує потреби відповідно 

до мінімальних раціональних норм, окрім високоурбанізованих регіонів, де обсяги 
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виробництва не заповнюють величину потреб. Це властиво для м. Києва, Київської, 

Донецької та Луганської областей. З урахуванням раціональних норм споживання 

незадовільною залишається пропозиція на внутрішньому ринку овоче-баштанних 

культур, окрім згаданих, у Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській 

та Харківській областях. Ці ніші, з врахуванням асортименту, можуть бути заповнені 

продукцією, що вироблена фермерськими господарствами. 

Значно складнішою є ситуація з наповненням внутрішнього продовольчого ринку 

України тваринницькою продукцією. Дефіцит за мінімальною потребою становить – 

6286,1 тис. т, раціональною нормою – 8214,9 тис. т. Мінімальна потреба споживчого 

кошика забезпечується внутрішнім виробництвом лише у Вінницькій, Волинській, 

Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Ємність ринку молока є значною, 

але проблем із розвитком скотарства надзвичайно багато. Фермери ж зрідка зважуються 

на вибір молочного напряму виробничої діяльності. Ємність м’ясного ринку також є 

незаповненою. Водночас, на ринку цієї продукції найвідчутнішим є вплив купівельної 

спроможності населення і, власне, через високу вартість м’яса його доволі часто в 

харчовому раціоні люди замінюють іншими продуктами. Різниця між фактичним 

виробництвом і потребою згідно з мінімальними нормами в Україні, становить – 739,1 

тис. т, і є від’ємною у всіх регіонах (за винятком Волинської області +17,6 тис. т та АР 

Крим +6,2 тис. т). За раціональною нормою різниця становить – 2049,3 тис. т і є 

від’ємною у всіх регіонах України. Найбільш незаповненим, а відповідно перспективним 

для фермерів є внутрішній ринок м’яса Донецької області, м. Києва і Київської, 

Харківської, Одеської, Луганської, Львівської, Дніпропетровської та Запорізької 

областей. Достатньо збалансованим є ринок яєць, фактичне виробництво яких 

перевищує потребу в мінімальних нормах і знаходиться на рівні забезпечення 

раціональних норм. Мінімальна норма забезпечується внутрішньо-регіональним 

виробництвом в усіх регіонах України, а щодо потреби згідно раціональних норм 

незначна ніша наявна у Львівській, Дніпропетровській, Волинській, Сумській та 

Чернігівській областях. 

Найвагомішу роль відіграють фермерські господарства у наповненні ринку 

картоплі – 10% згідно мінімальних норм і 7,9% раціональної потреби. В окремих 

регіонах валовий збір картоплі цілком забезпечує як мінімальну так і раціональну норми, 

у Тернопільській області (167,3% і 140% відповідно), домінує у наповненні регіональних 

ринків Хмельницької (81,7% і 63,9%) та Чернівецької областей (50% і 40,4%), формує 

третину ринку в Житомирській та є вагомим (понад 10%) у Волинській, Закарпатській та 

Херсонській областях. На ринку овочів у 2013 році фермери заповнювали 8,2% від 

мінімальної норми та 5,3% від об’ємів раціональних норм. При цьому фермерські 

господарства Херсонської області виробляють близько 135% регіональної потреби за 

мінімальними нормами та 90,9% обсягів раціональної потреби. Вагомою є роль 

фермерських господарств Миколаївської обл. – 24,5% та 16,3%. 

Значно меншою є частка фермерських господарств у наповненні ринків 

тваринницькою продукцією, так, у наповненні ринку м’яса їх частка лише 2,8% 

обсягів мінімальної норми і 1,9% раціональної. Вирізняються фермери Львівської – 

31,9% та 18,7%, Рівненської – 7,1% та 4,5% і Хмельницької 6,5% та 3,8%. На ринку 

молока – 1,2% та 1% (понад 5% у Чернігівській та Хмельницькій областях), у 
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виробництві яєць – 0,7% і 0,5 % (найбільша частка фермерських господарств 

Львівської та Житомирської областей – понад 5%). Тенденції розвитку фермерства 

України та потенційний попит на окремі види сільськогосподарської продукції 

постали основою в розрахунках прогнозованої частки фермерських господарств у 

наповненні ринку продовольства України (див. табл.1) 

Таблиця1 

Частка фермерських господарств у наповненні ринку продовольства України у % 

 (в межах товарно-грошових відносин) 
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1995 0,8 0,7 0,7 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,18 

2000 2,8 2,6 2,5 0,3 0,6 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 

2005 4,3 3,4 8,4 0,6 1,2 0,7 0,9 0,8 0,5 0,4 

2010 5,7 4,6 5,7 3,7 2,1 1,4 0,9 0,7 1,3 1,0 

2013 9,9 7,9 8,2 5,3 2,8 1,9 1,2 1,0 0,7 0,5 

прогноз 

2016 11,7 9,3 12,1 5,6 3,2 2,2 1,3 1,2 0,9 0,6 

2020 14,5 11,5 14,5 7,1 4,0 2,7 1,8 1,5 1,0 0,7 

 

Кластеризація фермерських господарств може стати вагомою передумовою їх 

подальшого збалансованого розвитку. Територіальна близькість фермерських 

господарств у межах одного кластерного формування сприятиме зменшенню 

собівартості виробленої продукції. В компонентній структурі аграрних кластерів 

основними елементами є ядро, об’єкти кластероформуючого блоку та зовнішньої 

інфраструктури. Ядром аграрного кластеру можуть бути фермерські (е) 

господарства (о) (фермерськоцентричний кластер) чи об’єкт інфраструктури 

(інфраструктурноцентричний кластер). 

Проаналізовано суспільно-географічні підходи до створення регіонального 

спеціалізованого (садівничого) аграрного кластеру (на прикладі Чернівецької області). 

Фермерські господарства садівничої спеціалізації відрізняються розмірами валових 

зборів – від 3 центнерів до 20,5 тис. ц та площею відведеною під багаторічні насадження 

– від 0,2 до 82 га. Водночас усі вони здійснюють виробничу діяльність на ділянках, 

розташованих географічно близько одна від одної, послуговуються однією транспорт-

ною мережею та виробничою інфраструктурою, забезпечують наповнення продукцією 

внутрішнього ринку та активно просуваються на зовнішні ринки. Зазначене вище вказує 

на існування формальних та неформальних взаємозв’язків, які можна розглядати як 

передумови до кластеризації. Основною метою такого садівничого кластеру є створення 

взаємодії між виробниками, перевізниками та споживачами продукції та ін. 

Передумовами формування даного спеціалізованого кластеру є: сприятливі 
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агрокліматичні умови; наявність виробників (фермери та індивідуальні господарства 

населення); традиційні навички населення у садівництві та ягідництві; достатня кількість 

споживачів; наявність власних потужностей для зберігання продукції; державна 

економічна підтримка галузі; необхідність сприяння росту зайнятості населення та 

перспективи створення переробних підприємств. 

З метою теоретичного обґрунтування процесу кластеризації, математично 

моделюючи, з використанням нейронних мереж, можна здійснити побудову карт 

самоорганізації. Власне тут виявляється дія гіпотези компактності, за якою багатомірні 

вектори утворюють просторові компактні згустки-кластери. Отже, за подібністю 

базових індикаторів у межах Чернівецької області доцільною є організація 

6 садівничих кластерів, чотири з яких мають високу ймовірність формування – 

Сокирянсько-Романківський (26 фермерських господарств); Грубненсько-

Кельменецький (10); Недобоївсько-Подвірненський (26); Клішковецько-Мольницький 

(31 господарство). Наступні два кластери за сучасних умов навряд чи матимуть істотні 

переваги спільної діяльності, тому й формування їх малоймовірне, це: Глибоцько-

Чорногузівський (5 ферм); Іванківецько-Кадубівецький (16 господарств) (див. рис. 5). 

Формування та функціонування будь-якого з цих перспективних кластерів 

залежить від повноти і тісноти зв’язків між фермерськими господарствами та 

іншими учасниками об’єднання. Відповідно кластери можуть бути потужними 

виробничими структурами чи просто неформально дорадчими одиницями. 

Вважаємо, що організація фермерських кластерів дозволить сформувати рівнозначні 

з агрохолдингами за рівнем товарності і конкурентоспроможності великотоварні 

аграрні об’єднання на засадах взаємовигідного кооперування. 

Головною стратегічною метою збалансованого розвитку фермерського укладу 

є істотне підвищення їх ролі у аграрному секторі господарства України шляхом 

збільшення кількості фермерських господарств та площ їх землекористувань, 

зростання обсягів виробництва рослинницької та тваринницької продукції, 

створення високорентабельних господарств певного виробничо-територіального 

типу та наповнення ринку продовольства, що супроводжуватиметься підвищенням 

рівня зайнятості сільського населення та розвитком сільських громад.  

Для подальшого нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва 

необхідно: сприяти створенню нових фермерських господарств та підтримувати існуючі; 

збільшити площі земель, що перебувають у власності, а також у користуванні фермерів, 

довівши їх розміри до раціональних з врахуванням регіональних особливостей та 

обраного виробничого напряму; сприяти формуванню цілісних земельних масивів; 

забезпечити можливість страхування посівів та функціонування сприятливої кредитної 

політики; посилити систему інформаційного забезпечення фермерів; створити умови для 

участі фермерів у міжнародних інвестиційних проектах та програмах; запровадити 

сучасні технології виробництва продукції; зосередити зусилля на розвитку соціальної та 

виробничої інфраструктури, створювати обслуговуючі кооперативи (кластери).  

Для збалансованого розвитку галузевої структури фермерських господарств 

вважаємо за необхідне: економічно зацікавити фермерів у розвитку тваринництва та 

інших регіонально необхідних виробництв; стимулювати розвиток підсобних промислів 

серед яких обслуговуючі (майстерні по ремонту сільськогосподарської техніки, ковальні 
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тощо), переробні, з виробництва промислової продукції (тара, щітки, кошики тощо) та 

модерні підсобні напрямки (рекреація, сувенірна продукція, гастрономія тощо). 

 

 

Рис. 5 Садівничі кластери фермерських господарств у Чернівецькій області 

В напрямі вдосконалення геопросторової організації необхідно спрямовувати зусилля 

на впровадження кластерних ініціатив фермерських господарств, формувати умови для 

створення різних видів кластерів. За сучасних умов розвиток кластеризації є логічним 

етапом розвитку сільського господарства, адже такі об’єднання відіграють важливу роль у 

зміцненні матеріально-технічної бази, встановленні стійких виробничих зв’язків та 

досягненні синергетичного ефекту. Найголовнішою ланкою у кооперативній системі є 

сільськогосподарські товаровиробники, які й утворюють за територіальним, або галузевим 

принципом такі геопросторові структури як аграрні кластери. Об’єднання кластерів чи 

просто їх взаємоузгоджена діяльність представлятиме їх інтереси на національному й 

міжнародному рівнях.  

 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставленої мети в дослідженні сформульовані теоретико-

методологічні положення та отримані практичні результати, що в сукупності 

розв’язують важливу науково-прикладну проблему – суспільно-географічне 

обґрунтування збалансованого розвитку та геопросторової організації фермерських 

господарств України. Основні наукові та практичні результати є такими : 

1. В дисертації обґрунтовані теоретико-методологічні і методичні засади 

суспільно-географічного дослідження фермерських господарств, як укладу, що 

динамічно розвивається та збільшує свою роль у виробництві сільськогосподарської 
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продукції в Україні. При цьому запропоновано модель дослідження фермерства, 

удосконалено періодизацію його еволюційного розвитку та поглиблено методику 

визначення сільськогосподарської спеціалізації фермерських господарств. 

Фермерські господарства, як об’єкт суспільно-географічного дослідження, є окремим 

компонентом агробізнесу в системі укладотворення і сільськогосподарської діяльності. При 

цьому предметом дослідження виступає геопросторова організація фермерських 

господарств, їх просторове положення, територіальна диференціація та концентрація. 

2. Виявлено тенденції регіонального та загальнодержавного розвитку 

фермерського укладу України, вказано на пріоритети суспільно-географічного аналізу 

регіональних особливостей геопросторової організації фермерства. Геопросторова 

організація характеризує розміщення окремих фермерських господарств і в 

просторових масштабах розглядається від локального (окреме фермерське 

господарство) до регіонального їх поєднання (кооперативні форми), що на основі 

просторових зв’язків функціонують в часі.  

Суспільно-географічне дослідження геопросторової організації фермерських 

господарств та їх взаємодії здійснено із застосуванням економіко-фізичного, 

математичного та макетного моделювання. При цьому використані поняття – економіко-

географічного поля, статистично детермінованих і динамічно стохастичних моделей, 

рядів динаміки, кореляційно-регресійних зв’язків, територіальної локалізації нейронних 

мереж, моделей лінійного програмування та лінійної регресії. 

3.  У межах сучасного періоду виділяємо чотири етапи: 1992-1995 рр;  

1996-1999 рр; 2000-2005 рр; 2006 і до сьогодення. Сукупний аналіз рядів динаміки 

показників розвитку є підґрунтям для типізації регіонів України із позиції 

становлення фермерства. Так, регіонами сталого розвитку фермерського укладу 

можна вважати Черкаську, Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку та Рівненську 

області; позитивного динамічного розвитку – Київську, Закарпатську, Одеську, 

Кіровоградську, Запорізьку та Дніпропетровську області; пересічного розвитку – 

Харківську, Луганську, Полтавську, Чернівецьку, Волинську, Херсонську, 

Тернопільську області та АР Крим, регіони розбалансованого розвитку – Львівську, 

Миколаївську, Івано-Франківську, Чернігівську, Донецьку та Сумську області. 

4. Такі властивості фермерських господарств як емерджентність, 

функціональність, самодіяльність, перцепційність, стереотипність, нерівноважність, 

хаотичність, холістичність, дисипативність, фрактальність тощо зумовили 

необхідність синтетичного підходу до виявлення та аналізу синергетичного впливу 

природно-географічних та соціально-економічних чинників на географічні 

особливості поширення фермерського укладу в Україні.  

Вплив групи природних чинників проявляється у формуванні найбільш 

сприятливих умов для вирощування сільськогосподарських культур та 

опосередковано на функціонування галузей тваринництва. Більш відчутним є вплив 

групи соціально-економічних чинників. З-поміж, яких найбільш значимими є 

трудові та земельні ресурси. Встановлені кореляційно-регресійні залежності 

вказують на відсутність зв'язку між чисельністю працюючих у фермерських 

господарствах та чисельністю сільського населення; посередньої тісноти з 

чисельністю пенсіонерів, кількістю безробітних та рівнем доходів. Між величиною 
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земельного потенціалу та наданою фермерам площею сільськогосподарських угідь 

вказують на те, що в більшості регіонів наявність потужного потенціалу була 

основою для надання фермерам значних за розмірами наділів. Практично такою ж за 

тіснотою зв’язку є залежність між земельним потенціалом та обсягом виробленої 

сільськогосподарської продукції, що вказує на високу результативність 

використання потенціалу. Слабкою є тіснота зв’язку між нормативно-грошовою 

оцінкою ріллі та продуктивністю виробництва сільськогосподарської продукції 

фермерськими господарствами. 

5. З метою систематизації фермерських господарств здійснено описову 

класифікацію та їх групування за типом утворення, часом утворення, розміром, 

землезабезпеченістю, використанням трудових ресурсів, урожайністю та валовими 

зборами окремих видів сільськогосподарської продукції, обсягами реалізації 

продукції, глибиною спеціалізації, виробничо-територіальними типами, 

рентабельністю, обсягом виробництва сільськогосподарської продукції, рівнем 

товарності, рівнем продуктивності тощо. 

В Україні найбільш поширеними є фермерські господарства сімейного типу, 

утворені на першому етапі сучасного періоду, малоземельні, з використанням 

найманої праці, бігалузеві, зернового господарства та вирощування соняшника, 

низькорентабельні, незначних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 

малотоварні та малопродуктивні. 

6. Фермерські господарства становлять 73% від загальної кількості 

сільськогосподарських підприємств України. За останні два десятиліття у фермерських 

господарствах виробництво соняшнику збільшилось у 28,4 разів, картоплі у 17,6 разів, 

зернових у 14,8 разів тощо. Загалом фермери виробляють 10,1% вартості валової 

продукції рослинництва та майже 1,8% продукції тваринництва. Найбільш вагомим є 

внесок фермерів у виробництво соняшника (19,5%), ріпаку (17,5%), гречки (17,4%), сої 

(15,6%), ячменю (15,4%), проса (14,3%) тощо. 

Аналіз кривих залежностей, між окремими показниками виробництва та 

кількості фермерських господарств і чисельності населення, при оцінці ступеня 

концентрації виробництва окремих видів вказує на досить рівномірне вирощування 

зернових та зернобобових і нерівномірне – овочів, плодів, картоплі та продукції 

тваринництва. Порівняння коефіцієнтів локалізації вирощування окремих видів 

сільськогосподарських культур за десятилітній період свідчить про розширення 

ареалів та збільшення обсягів вирощування зернових та технічних культур, 

збереження територіальної концентрації та збільшення валових зборів овоче-

баштанних культур та картоплі, зменшені ареалу вирощування та обсягів 

виробництва цукрових культур. 

7. Запропоновано та апробовано власний підхід до вдосконалення методики 

визначення сільськогосподарської спеціалізації з врахуванням пересічних ринкових 

цін на сільськогосподарську продукцію в країнах ЄС, при переході до «зернових 

одиниць». У фермерських господарствах України галузями спеціалізації є зернове 

господарство і вирощування соняшника. У трьох регіонах України фермерське 

господарювання є моногалузевим, у 13-бігалузевих, у 6 профілюючими є 3 галузі, а 

у 4 регіонах – багатогалузеве.  
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Основним агровиробничим типом діяльності є вирощування зернових культур 

(фермерські господарства 325 адміністративних районів), що в більшості випадків 

поєднується з вирощуванням соняшника, овочівництвом чи молочно-м’ясним 

тваринництвом. Вирощування соняшника є основою господарської діяльності 

фермерів 75 районів, третім за поширенням є виробничо-територіальний тип м'ясо-

молочного тваринництва (29 адміністративних районів). Виробничо-територіальні 

типи молочно-м’ясного скотарства, птахівництва, буряківництва, садівництва, 

овочівництва, картоплярства, вирощування ріпаку та сої мають значно менші ареали 

поширення. В субурбанізаційних зонах міських поселень фермери спеціалізуються 

на овочівництві, птахівництві, картоплярстві, м'ясо-молочному скотарстві. 

8. Найбільший обсяг валової продукції вироблено у виробничо-

територіальних типах зернового господарства та вирощування соняшника, при 

цьому показники продуктивності в розрахунку на одне господарство найвищі у 

фермерських господарствах молочно-м'ясного типу, в розрахунку на 1 га – 

птахівничому та буряківничому типах.  

Розроблено економіко-математичну модель оптимального використання угідь за 

критерієм максимізації прибутку від виробництва сільськогосподарської продукції та 

здійснено порівняльний аналіз сучасних обсягів виробництва з теоретично оптимальними. 

В результаті зазначимо надлишкове виробництво соняшника та зернових і зернобобових, 

близьке до оптимального – цукрових буряків і недостатнє – овочів і картоплі. 

9. Здійснення кластеризації фермерських господарств є одним з головних 

напрямів подальшого збалансованого розвитку перш за все дрібних і середніх за 

розмірами ферм. На засадах конккооперації географічно-близькорозташовані 

фермерські господарства шляхом надання багатовекторної взаємодопомоги 

посилюючи тісноту взаємовигідних зв’язків створюють основу для формування 

аграрних кластерів горизонтальної та вертикальної інтеграції. В компонентній 

структурі таких кластерів основними є ядро-фермерське (і) господарств (а), чи 

підприємство переробної ланки, об’єкт інфраструктури, які взаємопов’язані з 

елементами кластероформуючого блоку внутрішньої та зовнішньої інфраструктури.  

З використанням нейромережевих методів на прикладі фермерських господарств 

садівничого напряму в Чернівецькій області здійснено побудову карт самоорганізації на 

основі яких обґрунтовано виділення спеціалізованих аграрних кластерів.  

10. У наповненні продовольчого ринку фермерські господарства відіграють 

найвагомішу роль  на ринку картоплі (7-10%) та овочів (5-8%). Значно менша їх роль у 

заповненні ємностей продукції тваринництва, де спостерігається найбільший дефіцит 

продукції. Значні перспективи в заповнені фермерськими господарствами ринків м’яса 

і молока у Київській, Одеській, Луганській, Львівській, Дніпропетровській та 

Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській та Харківській областях. 

Застосування прогнозних лінійних моделей вказує, що частка продукції 

фермерства на ринку картоплі та овочів до 2020 року сягне до 14,5%. Частка 

фермерських господарств у наповненні ринку продукції тваринництва, не дивлячись 

на прогнозоване подвійне зростання буде коливатись в межах 3-5%.  

11. Євроінтеграційні процеси створюють передумови для формування 

експортного потенціалу фермерських господарств, особливо тих, що 
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спеціалізуються на виробництві зернових і зернобобових культур, соняшнику, 

ріпаку, сої, овочів та плодів. Проблемними ці процеси будуть для молочно-

скотарських ферм, господарств з виробництва яловичини та свинини.  

Діючі фермерські господарства органічного землеробства є рентабельними, але 

їх кількість та обсяги виробництва мізерними. Органічне сільське господарство 

може постати для фермерських господарств України одним з основних напрямів 

розвитку (втому числі і експортної діяльності). 

12. Стратегічною метою збалансованого розвитку фермерського укладу 

України є істотне підвищення їх ролі у аграрній сфері держави шляхом збільшення 

кількості фермерських господарств та площ їх землекористувань, зростання обсягів 

виробництва продукції рослинництва та тваринництва з метою наповнення 

національного та виходу на міжнародні продовольчі ринки, створення 

високорентабельних господарств відповідного виробничо-територіального типу, 

вдосконалення геопросторової організації фермерства шляхом стимулювання 
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АНОТАЦІЯ 

Заячук М. Д. Формування та геопросторова організація фермерства України 

(теорія та практика суспільно-географічного дослідження). На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016 . 

У дисертації сформульовані теоретико-методологічні положення та отриманні 

практичні результати, що в сукупності розв’язують важливу науково-прикладну 

проблему – суспільно-географічне обґрунтування збалансованого розвитку та 

геопросторової організації фермерських господарств. Розроблено та апробовано підходи  

до дослідження територіальних особливостей становлення фермерського укладу та 

класифікації фермерських господарств. Розкрито геопросторові особливості виробництва 

сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами та визначено їх місце у 

наповненні продовольчого ринку на підставі аналізу закономірностей територіальної 

локалізації виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції. Поглиблено та 

апробовано методику визначення сільськогосподарської спеціалізації з використанням 

коефіцієнтів переходу від натуральних показників до зернових одиниць з врахуванням 

пересічно європейських цін на сільськогосподарську продукцію. Виявлено територіальні 

відмінності у наповненні регіональних ринків продовольства за окремим культурами та 

вказано на перспективи фермерів у їх наповненні. Внесено пропозиції щодо 

вдосконалення геопросторової організації фермерства в Україні на підставі вертикальної 

та горизонтальної кластеризації. Запропоновано та здійснено застосування 

нейромережевих методів побудови карт самоорганізації при обґрунтуванні формування 

спеціалізованих аграрних кластерів. Вказано на основні проблеми та перспективи 

збалансованого розвитку фермерських господарств України. 

Ключові слова : фермерські господарства, геопросторова організація; періоди 

становлення фермерського укладу, територіальна концентрація, спеціалізація 

фермерських господарств, ємність ринку продовольства, потенційний попит, 

аграрний кластер, карти самоорганізації. 



 39 

 

АННОТАЦИЯ 

Заячук М.Д. Формирование и геопространственная организация 

фермерства Украины (теория и практика общественно-географического 

исследования). На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по 

специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2016, 

В диссертации сформулированы теоретико-методологические положения и 

получены практические результаты, которые в совокупности решают важную научно-

прикладную проблему – общественно-географическое обоснование сбалансированого 

развития и геопространственной организации фермерских хозяйств. Разработаны и 

апробированы подходы к исследованию территориальных особенностей становления 

фермерского уклада и классификации фермерских хозяйств. Раскрыты 

геопространственные особенности производства сельскохозяйственной продукции. 

Углублена и апробирована методика определения сельскохозяйственной специализации 

с использованием коэффициентов перехода от натуральных показателей к зерновым 

единицам с учетом среднеевропейских цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Определены территориальные отличия в наполнении региональных рынков 

продовольствия по отдельным видам сельскохозяйственной продукции. Предложено 

применение нейросетевых методов при обосновании формирования 

специализированных аграрных кластеров. Указано на основные проблемы и 

перспективы  сбалансированного  развития фермерских хозяйств Украины.  

Ключевые слова : фермерские хозяйства, геопространственная организация; 

периоды становления фермерского уклада, территориальная концентрация, 

специализация фермерских хозяйств, емкость продовольственного рынка, 

потенциальный спрос, аграрный кластер, карты самоорганизации. 

 

ABSTRACT 

Zayachuk M.D. Formation and Geo-Spatial Organization of Ukrainian 

Farming (Theory and Practice of Socio-Geographic Research). Manuscript Copyright. 

Doctor’s of Geographic Sciences Thesis in 11.00.02 – Economic and Social 

Geography. Taras Shevchenko National Universos, Kyiv, 2016. 

Theoretical-methodical bases summarized in the present work and subsequent practical 

results have helped solve an important scientific and applied problem of socio-geographic 

substantiation of sustainable development and geo-spatial organization of farming economies in 

Ukraine. Approaches to study territorial particularities in the process of establishment of farming 

mode, as well as to classify farming economies have been developed and tested. Periodization of 

evolutional development of Ukrainian farmery has been improved. Stages peculiar for essential 

changes in the number of farming economies; in the total areas of land use by said economies; and 

in the overall agricultural production by the same (1992-1995; 2001-2005; 2006-present days) 

have been singled out within the current period. Application of component and correlation-

regression analysis was helpful in disclosure of the group of factors and assessment of their role in 
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the development of farming. The analysis of regularities in territorial localization of production of 

selected types of agricultural products has helped in tracing geo-spatial peculiarities in production 

of agricultural products by farming economies, and establish their place in commoditization of 

food market. Methods to define agricultural specialization have been deepened and tested with the 

use of the coefficients of transition from physical indicators to grain units, and consideration of 

average European prices for agricultural products. Regional and administrative rayon’s-specific 

production-territorial types, sub-types and agro-production groups of farming economies have 

been singled out. Grain crops economy and sunflower cultivation have to represent the 

specialization of farmery in Ukraine. Mono-sectoral farmer economy was observed in 3 regions, 

while it was bi-sectoral in 13 oblasts, and poly-sectoral – in 9 oblasts. Cultivation of grain crops 

(325 administrative rayons) and sunflower (75 administrative rayons) have appeared to be the 

major types of agricultural activity. Map models to illustrate present-day specialization of 

Ukrainian farming economies have been developed. Territorial differences in commoditization of 

food market with selected types of agricultural products have been disclosed. The place of farming 

economies in commoditization of regional food markets was assessed, as well as linear of multi-

regression models for defining potential demand and predicting the place of farming economies in 

2016 and 2020 were developed. The predicted share of farmery in commoditization of Ukrainian 

food market will most sensitively grow with respect to vegetable and potato markets, whereas such 

growth will be slower in the market of poultry and dairy breeding. Suggestions as to improvement 

of geo-spatial organization of farming in Ukraine by vertical and horizontal clusterizations 

presentad. Application of models of linear programming allowed to pointing to possible 

optimization of the activity of farming economies on the basis of the criterion of profit 

maximization. Introduction and realization of neural network methods in substantiation of the 

formation of specialized agrarian clusters was suggested. Idealized models of cooperative structure 

of farming-centric and infrastructural clusters were presented. Challenges and perspectives of 

balanced development of farming economies in Ukraine were accentuated upon. 

The primary strategic goal of balanced development of farmery lies in essential 

growth of their role in agrarian sector of national economy by way of expansion in the 

number of farming economies and increase of total areas of land use by such economies; 

increase in production of plant and animal products; creation of highly profitable 

economies of certain production-territorial types, and commoditization of food market that 

would be accompanied by the development of rural communities and increase in 

occupational level, etc. As to improvement of geo-spatial organization, efforts should be 

focused on introduction of cluster initiatives within farming economies, and formation of 

the conditions to introduction of different cluster types. Clusterization in present-day 

conditions is a logical stage in the development of agriculture, since such associations play 

an important role in strengthening of the basic infrastructure, establishment of steady 

production ties, and achievement of synergic effect. 

Key words : farming economies, geo-spatial organization; periods of establishment 

of farming mode, territorial concentration, specialization of farming economies, food 

market capacity, potential demand, agrarian cluster,  self-organizing maps. 
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