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Анотація. У статті розглядається досвід функціонування фермерських господарств Запорізької області, 
аналізуються розміри землекористування та виробництво ними сільськогосподарської продукції в період 1992– 
2009 років. 
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Summary. The article examines the experience of functioning of farmer economies in Zaporozhia region. It is 
analysed the sizes of landtenure and agricultural production in a period since 1992 to 2009. 
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Постановка проблеми. Перевагою фермерсь-
ких господарств над господарствами населення 
є більші їх розміри, можливості застосовувати 
комплексну механізацію і на цій основі вести 
ефективніше виробництво, бути більш конку-
рентоздатними. Важливим питанням їх ефектив-
ного функціонування є розмір землекористуван-
ня ними. Адже він повинен бути таким, щоб 
створити товарне конкурентоспроможне госпо-
дарство, комерційна діяльність якого забезпечи-
ла б йому максимальний прибуток, ефективне 
використання трудових ресурсів, техніки та 
інших виробничих фондів. 

Метою статті є визначення місця і ролі фер-
мерських господарств у виробництві сільськогос-
подарської продукції області. 

Виклад основного матеріалу. Фермерство як 
нова організаційно-правова форма господарюван-
ня діє з прийняттям у 1992 році Закону України 
«Про селянське (фермерське) господарство», воно 
є формою підприємництва громадян, які виявили 
бажання виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, займатися її переробкою і реалізацією. 
Станом на кінець 2009 року в Запорізькій області 
найбільш поширеною організаційно-правовою 
формою господарювання на селі є фермерські 
господарства, питома вага яких становить 76,6 % 
серед усіх діючих агроформувань. Однак забезпе-
чення ефективності їх функціонування потребує 
певних теоретичних і практичних обґрунтувань. 

З прийняттям Земельного кодексу і Закону 
України «Про селянське (фермерське) господар-
ство» в 1991 р. фермерство в області розвиваєть-
ся досить інтенсивно. Так, на кінець 2009 р. у 
Запорізькій області працювало 2279 фермерських 
господарств, яким передано у власність і корис-
тування майже 326,6 тис. га сільськогосподарсь-
ких угідь, або 14,1 % від загальної площі сільсько-
господарських угідь області (табл. 1). 

Високі темпи зростання кількості фермерсь-
ких господарств спостерігалися в 1992–1995 рр., 
у цей період в середньому за рік створювалося по 
365 господарства. В період за 2000–2009 роки 
збільшення цих господарств відбулося незнач-
не — на 4 %. Загальна площа сільськогосподарсь-
ких угідь, яку використовували фермери, щоріч-
но збільшувалась, у т. ч. з розрахунку на одне фер-
мерське господарство. Середній розмір землеко-
ристування одного фермерського господарства по 
Запорізькій області зріс з 31 га в 1992 році до 
143,3 га у 2009 році, або збільшився в 4,6 раза. За 
таким показником Україна і Запорізька область 
зокрема не поступається більшості економічно 
високорозвинутих європейських країн. 

У науковій літературі більшість учених-еко-
номістів визначають переваги великих підпри-
ємств (у контексті можливостей ефективніше 
використовувати землю, основні виробничі фон-
ди, робочу силу, виробничу і соціальну інфра-
структуру) над дрібними. Так, групування фер-
мерських господарств за розмірами землекорис-
тування свідчить, що 27,3 % займали фермерські 
господарства з площею від 100,1–500 га (табл. 2). 

Збільшення розмірів землекористування відбу-
валося за рахунок створення фермерських госпо-
дарств на базі колишніх КСП та орендою землі у 
односельців. Повну трудову зайнятість і необхідний 
заробіток фермерської сім’ї, яка налічує три особи, 
забезпечить господарство, розмір землекористуван-
ня в якому не менше 200 гектарів ріллі. При 20– 
50 га землі виробництво нерідко збиткове. Націо-
нальним науковим центром «Інститут аграрної еко-
номіки» розроблено раціональні розміри фермерсь-
ких господарств. Так, для зони степу оптимальни-
ми розмірами фермерських господарств мають бути 
300–400 га і більше [3, с. 75]. 

Проте роль фермерських господарств у аг-
рарному виробництві поки що залишається не-
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Таблиця 1 
Динаміка розвитку фермерських господарств у Запорізькій області* 

* Джерело: [1, 2]. 

Таблиця 2 
Групування фермерських господарств за розміром земельних площ* 

(станом на 1 січня 2010 року) 

* Джерело: [1]. 

значною. Використовуючи 14,1 % сільськогоспо-
дарських угідь області, вони в 2009 році вироби-
ли валової продукції 8,8 % від загального обсягу 
валової продукції сільського господарства об-
ласті, в тому числі продукції рослинництва 
13,1 % і тваринництва 1,0 %. 

У 2009 р. фермерами вироблено продукції в 
порівнянних цінах 2005 р. на суму 310,3 тис. грн., 
в тому числі у рослинництві — 297,4 тис. грн. і в 
тваринництві — 12,9 тис. грн. Фермерські госпо-

дарства області в основному спеціалізуються на 
виробництві рослинницької продукції, яка зай-
має 95,9 % у стуктурі валової продукції. Посіви 
зернових та зернобобових культур займають най-
більшу частку — 57,1 %. У 2009 р. фермерськими 
господарствами було вироблено 362,5 тис. тонн 
зерна, що в 5,3 раза більше порівняно з 2000 р. 
Площі під посівами і валовий збір соняшнику в 
2009 р. збільшились у 3 рази порівняно з 2000 
роком, і в 72 рази порівняно з 1992 р. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Основні показники розвитку фермерських господарств Запорізької області в 1992–2009 рр.* 

* Джерело: [1, 2]. 

У 2009 р. у фермерських господарствах області ней збільшилось до 11,8 тис. голів, або майже в 7,4 
утримувалось 800 голів ВРХ, і їх чисельність май- раза порівняно з 2000 роком. Поголів’я птиці усіх 
же не змінилась за дев’ять років. Поголів’я сви- видів з 2000–2009 рр. в середньому становило 7,3 
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тис. голів, яєць вироблено 203 тис. шт., або у 3 рази 
більше порівняно з 2000 роком. Як бачимо, на одне 
фермерське господарство припадає: 0,3 голови 
ВРХ, у тому числі 0,1 корови, і майже 5,2 свині. 

Таким чином, продукція галузі тваринницт-
ва виробляється тільки для власних потреб фер-
мерів, і лише незначні її надлишки реалізовують-
ся на ринку, заготівельним і переробним органі-
заціям. У цілому ж виробництво продукції тва-
ринництва залишається незначним: і до того, в 
останні роки тваринництвом фермери займають-
ся мало, оскільки не мають достатньо коштів для 
розвитку цієї капіталомісткої галузі. Тим більше, 
що виробництво більшості видів тваринницької 
продукції поки що є збитковим. 

Через недостатнє забезпечення фермерсь-
ких господарств матеріально-технічними ресур-
сами, мінеральними добривами, пально-мас-
тильними матеріалами, невідпрацьованість тех-
нологій, виснаження ґрунту урожайність сіль-
ськогосподарських культур і надалі залишаєть-
ся невисокою. 

До того ж, частина фермерів не подає досто-
вірної інформації в установи державної статисти-
ки про зібраний урожай, побоюючись надмірно-
го оподаткування. Введений фіксований сіль-
ськогосподарський податок знизив податковий 
тиск на селян, але і за цих умов ситуація карди-
нально не змінилася. 

Однією з причин низької урожайності сіль-
ськогосподарських культур у фермерських госпо-
дарствах порівняно з сільськогосподарськими 
підприємствами є низький рівень забезпеченості 
фермерських господарств технікою. На наш по-
гляд, безумовним є твердження про те, що ство-
рення ефективного фермерського укладу без тех-
ніки, яка відповідала б потребам і параметрам 
розміру фермерського господарства, неможливе. 

В Запорізькій області, як і по всій Україні, ос-
нащеність фермерських господарств технікою необ-
хідної кількості і якості поки що не відповідає ре-
альним потребам. На кінець 2009 р., згідно з даними 
Головного управління статистики в Запорізькій об-
ласті, в фермерських господарствах області налічу-
валось 1901 трактор, 498 зернозбиральних та 19 ку-
курудзозбиральних комбайнів. Цієї кількості техні-
ки для 2279 фермерських господарств недостатньо. 
На одне фермерське господарство припадає 0,8 трак-
тора, один зернозбиральний комбайн — майже на 5 
господарств та один кукурудзозбиральний ком-
байн — на 120 фермерських господарств. 

Для розрахунку потреби у техніці та витрат на 
неї для фермерських господарств можна викори-
стовувати нормативи, розроблені в Інституті аграр-
ної економіки УААН [4, с. 239–240]. Зазначені 
нормативи обґрунтовані на основі прогнозу чи-
сельності фермерських господарств у розрізі при-
родно-кліматичних зон, норм виробітку, витрат 
пального і витрат на придбання техніки та при-

чіпних пристроїв до неї класу тяги 1,4 т. Розрахун-
ки показують, що загальна вартість для фермерів 
у техніці зони Степу становить 5 млрд. грн., і з 
розрахунку на одне господарство — 254 тис. грн. 

Державна фінансова підтримка фермерів, по 
суті, відсутня. Отримання довгострокових кре-
дитів для формування матеріально-технічної бази 
є проблематичним через високі процентні став-
ки комерційних банків, великі розміри застави, 
складність у оформленні документів і останніми 
роками некредитування банками агроформувань 
у зв’язку з фінансовою кризою. 

В умовах дефіциту і зносу техніки важливу 
роль в обробітку землі фермерів могли б відігра-
вати машинно-технологічні станції, або сільсько-
господарські обслуговуючі кооперативи. Їх діяль-
ність дозволила б знизити рівень затрат на вироб-
ництво, переробку і збут продукції та на мате-
ріально-технічне постачання. Проте їх створен-
ня сповільнюється на місцях труднощами з реє-
страцією, як неприбуткових організацій. 

Слід пам’ятати, що раціональна організація 
фермерських господарств неможлива без розвину-
тої кооперації між ними, про що говорить досвід 
західноєвропейських країн, США і Канади. Зас-
луговують на увагу способи кредитування фер-
мерів у Канаді. Так, кошти для закупівлі добрив, 
гербіцидів, палива фермер може позичити в коо-
перативі чи кредитній спілці. Вклавши певну суму 
грошей у кредитну спілку, фермер у будь-який час 
може взяти кредит під нижчий, ніж у банку, по-
зичковий процент. Кредитна спілка в даному ви-
падку працює як бізнесова структура, утримуючи 
себе за рахунок відсотків за кредит. При цьому важ-
ливе її значення в кредитуванні малих і середніх 
господарств, які тільки розпочинають свою 
діяльність, оскільки великі господарства можуть 
скористатися послугами банку під вищий відсоток. 
На наш погляд, треба поширювати створення та 
розвиток таких структур на Україні. Об’єднання 
дрібних фермерів та господарств населення у ко-
оперативи необхідно розглядати як можливий етап 
кооперативного руху, як нову форму організації 
виробництва в аграрному секторі. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, мож-
на зробити висновки, що для ефективної роботи 
фермерських господарств, насамперед, потрібна 
всебічна державна підтримка. Негайного вирішен-
ня потребують питання з кредитуванням на вигі-
дних умовах фермерів для забезпечення їх усім 
необхідним для виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції. Важлива контрольованість цінової 
політики при реалізації сільськогосподарської 
продукції. Обвал цін на неї, непомірне їх підви-
щення на матеріально-технічні ресурси, відсут-
ність виваженої фінансово-кредитної політики, 
запізнення з формуванням інфраструктури аграр-
ного ринку — усі ці причини породжують неспри-
ятливі умови для розвитку фермерства. 
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Концептуальним положенням розвитку фер-
мерства в Запорізькій області є необхідність фор-
мування фермера товарного типу, що допов-
нюється кооперуванням з переробки і збуту 
сільськогосподарської продукції, постачання за-
собами виробництва та надання їм сервісних 
послуг. Фермерство, як рівноправна форма гос-
подарювання, повинне зайняти своє місце на 
ринку продовольства і сировини. 
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УДК 330.354:330.341.1(477) О. Б. Жихор, 

Т. М. Куценко 

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ В РЕГІОНІ 

Анотація. На основі аналізу підходів до визначення поняття «інноваційний клімат» обґрунтовано ав
торське визначення поняття «інноваційний клімат» як сукупність факторів, що визначають сприятливість 
регіону до інновацій та можливості залучення фінансових ресурсів для їх упровадження. 

Ключові слова: інноваційний клімат регіону, схильність регіону до інновацій, регіон. 

Summary. Based on an analysis of approaches to the definition of «innovation climate», the authors’ definition 
of «innovation climate» as a combination of factors that determine the susceptibility of the region to innovate and 
ability to attract financial resources for their implementation. 

Key words: innovative climate in the region, the susceptibility of the region to innovation, region. 

Постановка проблеми. Стратегічною метою 
«Програми економічних реформ на 2010–2014 
роки» є входження України через десять років до 
двадцяти найрозвиненіших країн світу. Одним із 
головних пріоритетів є підвищення конкуренто-
здатності національної економіки шляхом поліп-
шення бізнес-клімату і залучення інвестицій для 
стимулювання інноваційного розвитку [1]. Клю-
човими проблемами в науково-технічній та інно-
ваційній сфері є невідповідність темпів її розвит-
ку структурі попиту на передові технології з боку 
економіки, низька сприятливість підприємниць-
кого сектора до інновацій, втрата висококваліфі-
кованих кадрів і скорочення матеріально-техніч-
них засобів. Тому формування сприятливого інно-
ваційного клімату забезпечить умови для підви-
щення інноваційної активності підприємств, залу-
чення додаткових фінансових ресурсів в іннова-
ційну сферу та досягнення окреслених програм-
ними документами стратегічних цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми інноваційного розвитку економіки як на 
національному, так і на регіональному рівнях 
досліджують такі зарубіжні та українські вчені: 
Д. Гамалій, В. Струніна, В. Гусєв, Н. Гладинець, 
Н. Лебедєва, В. Воротін, Я. Жаліло. Причому ос-
таннім часом спостерігається тенденція до 
зміщення акцентів саме на аналіз особливостей 
інноваційного розвитку регіонів з позицій забез-
печення конкурентоспроможності сектора науко-
вих досліджень і розробок та подальшого станов-
лення інноваційної моделі розвитку національної 
економіки в цілому. У більшості робіт, присвяче-
них проблемам інноваційного розвитку, наголо-
шується на необхідності забезпечення сприятли-
вого інноваційного клімату, однак не наводиться 
чіткого визначення цієї категорії. 

Незважаючи на велику кількість публікацій 
та низку послідовних заходів, спрямованих на 
активізацію інноваційної діяльності на регіональ-
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