


№ 5—6 березень 2023 р.

Журнал засновано у січні 2001 року. Виходить 2 рази на місяць.

© АгроСвіт, 2023

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк. 12.6
Наклад — 1000 прим.

Папір крейдований, друк офсетний.
Замовлення №1603/1.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»
м. Київ, пров. Куренівський, 17

Тел. (044) 537-14-34

 Рекомендовано до друку Вченою Радою 16.03.23 р.
Підписано до друку 16.03.23 р.

ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

— Index Copernicus (IC);
— SIS;
— Google Scholar.

Свідоцтво КВ № 23728-13568ПР від 27.12.2018 року
ISSN 2306-6792

Передплатний індекс: 21847

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Поштова адреса:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Телефон: (044) 458-10-73
  (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net
www.nayka.com.ua

www.agrosvit.info

Засновники:
Дніпровський державний

аграрно-економічний університет,
ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Передрукування дозволяється лише за згодою
редакції.

Відповідальність за добір і викладення фактів несуть
автори. Редакція не завжди поділяє позицію авторів

публікацій.
За зміст та достовірність реклами несе відповідальність

рекламодавець.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Васильєва Наталя Костянтинівна, доктор економіч-

них наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-
економічний університет

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Андрющенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних

наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємницт-
ва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський держав-
ний аграрно-економічний університет

Василенко Леся Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та
охорона праці, Київський національний університет будівництва і
архетиктури, академік академії будівництва України

Гончаренко Оксана Володимирівна, доктор економічних
наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський
державний аграрно-економічний університет

Грабчук Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровальська Олена Володимирівна, доктор економічних
наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний
університет

Козловський Сергій Володимирович, доктор економічних
наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоратив-
ної та просторової економіки, Донецький національний універ-
ситет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Каткова Наталя Володимирівна, кандидат економічних
наук, доцент, професор кафедри  обліку і економічного аналі-
зу, Національний університет кораблебудування ім. адмірала
Макарова

Качула Світлана Валентинівна, доктор економічних наук, до-
цент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхуван-
ня, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович, доктор економічних
наук, професор, професор кафедри підприємництва,
корпоративної та просторової економіки, Донецький націо-
нальний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Крючко Леся Станіславівна, кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри  маркетингу, Дніпровський державний
аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія), доктор еко-
номічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі сус-
пільних наук, професор Грузинського технічного університету в
області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відно-
син), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів
Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач
відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі
Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Курбацька Лариса Миколаївна, кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри  маркетингу, Дніпровський дер-
жавний аграрно-економічний університет

Лозинський Дмитро Леонідович, кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний уні-
верситет «Житомирська політехніка»

Павлова Галина Євгеніївна, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри обліку, оподаткування та управлін-
ня фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний
аграрно-економічний університет

Пантєлєєва Наталія Миколаївна, доктор економічних наук,
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та
банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут
Державного вищого навчального закладу «Університет банків-
ської справи»

Самойленко Алла Олександрівна, кандидат економічних
наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Сегеда Сергій Андрійович, доктор економічних наук, до-
цент, професор кафедри маркетингу та бізнес-аналітики, До-
нецький національний університет імені Василя Стуса

Трусова Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри фінансів, банківської справи та стра-
хування Таврійського державного агротехнологічного універ-
ситету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович, кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри технологій захисту навколишнього сере-
довища та охорона праці, Київський національний університет буд-
івництва і архетиктури, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна, доктор економічних наук,
професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страху-
вання, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович, доктор економічних наук,
доцент, професор кафедри економіки, Запорізький націо-
нальний університет

Чирва Ольга Григорівна, доктор економічних наук, про-
фесор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управ-
ління бізнесом, Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприє-
мства, Одеський державний аграрний університет

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:  Кучеренко Г. Б.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Вініченко Ігор Іванович, доктор економічних наук, про-
фесор,  завідувач кафедри економіки,   Дніпровський дер-
жавний аграрно-економічний університет

Журнал включено до Переліку наукових
фахових видань України з

ЕКОНОМІЧНИХ НАУК (Категорія «Б»).
Наказ Міністерства освіти і науки України

№ 975 від 11.07.2019 р.
Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292





Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5—6, 2023

3

УДК 94 (477)

К. І. Левчук,
д. і. н., професор кафедри історії України та філософії,
Вінницький національний аграрний університет
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0459-622X

РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
В УКРАЇНІ В 90-І РОКИ ХХ СТ. (ІСТОРИЧНИЙ
АСПЕКТ)

DOI: 10.32702/2306-6792.2023.5-6.3

K. Levchuk,
Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of History
of Ukraine and Philosophy, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF FARMS IN UKRAINE IN THE 90S OF THE XX CENTURY
(HISTORICAL ASPECT)

Встановлено, що зародження фермерського господарювання в Україні відбулося під впливом соціально-еконо-
мічних трансформацій українського суспільства початку 90-х років ХХ ст. Фермери відігравали роль піонерів рин-
кових реформ, отримуючи мінімальну підтримку з боку держави. При цьому колективна форма господарювання
залишалася домінуючою в сільському господарстві України.

Досліджено процес формування фермерських господарств, який проходив, в основному, стихійно. На сесіях
місцевих рад при підборі претендентів на виділення землі перевагу, як правило, віддавали фахівцям, які працювали в
місцевому колективному господарстві. Значну частину земель запасу, з якої наділяли фермерів, складали пасовища,
схили річок та ярів, еродовані  землі, які були малопридатні для розорення та використання в землеробстві.

Розглянуто особливості розвитку сільського господарства України 90-х років ХХ ст., які полягали в неухильній
деградації колективного способу господарювання та підвищення ролі особистих підсобних господарств населення  у
виробництві сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що з 1995 року сектор фермерських господарств переживав стагнацію, викликану практичною
повною відсутністю державної допомоги у матеріально-технічному забезпеченні та концентрації уваги державних
структур на організації структурної перебудови колективних сільськогосподарських підприємств.

Зроблено висновок, що становлення та розвиток фермерських господарств відбувалося за умов соціально-еко-
номічної кризи, в несформованому ринковому середовищі, за відсутності дієвої державної підтримки та критичного
ставлення до фермерів з боку органів місцевого самоврядування та керівників колективних сільськогосподарських
підприємств.

It has been established that the birth of farming in Ukraine took place under the influence of socio-economic
transformations of Ukrainian society in the early 90s of the 20th century. Farmers play the role of pioneers of market
reforms, receiving minimal support from the state. At the same time, the collective form of management remained
dominant in the agriculture of Ukraine.

The process of formation of farms, which was mainly spontaneous, was studied. At the sessions of local councils,
during the selection of applicants for land allocation, preference was usually given to local specialists who worked in the
local collective farm. A significant part of the reserve land, which was allocated to farmers, consisted of pastures, slopes
of rivers and ravines, eroded lands that are not suitable for plowing and use in agriculture, moreover, they are located in
nature conservation zones.

The peculiarities of the development of the agricultural economy of Ukraine in the 90s of the 20th century were
considered, which consisted in the steady degradation of the collective method of management and the increase in the
role of personal subsidiary farms of the population in the production of agricultural products.
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It has been established that since 1995, the agricultural sector has experienced stagnation caused by the practically
complete absence of state assistance in material and technical support and the concentration of attention of state structures
on the organization of structural restructuring of collective agricultural enterprises. Commodity farming focused on the
production of products with a lower added value (grain, sugar beets). Only since 2000 have farms become an economically
and statistically significant value in agricultural production. It became more and more difficult for farmers to get land
for use against the background of the dissolution of agricultural enterprises.

It was concluded that the formation and development of farms took place under the conditions of a socio-economic
crisis, in an unformed market environment, in the absence of effective state support and a critical attitude towards farmers
from local self-government bodies and managers of collective agricultural enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині виникла потреба розробки нової аг-

рарної політики, яка б враховувала помилки та
здобутки аграрного сектору України за роки
незалежності, участь сільгоспвиробників у за-
безпеченні продовольчого балансу в мирний та
воєнний час, наданні допомоги збройним силам
України, трансформації аграрної структури під
впливом євроінтеграційних процесів. Не менш
важливою є проєктна діяльність всіх зацікав-
лених сторін — науковців, державних інсти-
туцій, активістів фермерського руху, направле-
на на розробку стратегії розвитку сільського
господарства України в повоєнний час. В цих
умовах зростає зацікавленість до проблем і здо-
бутків дрібних аграрних сільгоспвиробників —
фермерських та особистих селянських госпо-
дарств, які в своїй господарській діяльності
орієнтовані на внутрішній ринок та є важливим
чинником продовольчої безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед останніх досліджень та публікацій,
присвячених розвитку дрібнотоварного вироб-
ництва в Україні слід звернути на наукову роз-
відку О. Нів'эвського, П. Яворського, О. Дон-
ченка. Автори об'єктивно оцінюють становище
сільського господарства в Україні в перші роки
незалежності, вказуючи на те, що розвиток
малого фермерства в Україні значно сповіль-
нений. З початку 2000х років державна аграр-
на політика фактично зосереджена на під-
тримці корпоративних господарств [1].

Ключові слова: фермерське господарство, землі запасу, підсобні господарства населення,
земельна реформа, 90-і роки ХХ ст., державна підтримка, соціально-економічна криза.

 Key words: farming, reserve lands, auxiliary farms of the population, land reform, 90s of the
20th century, state support, socio-economic crisis.

Л. Пронько, Я. Гонтарук, А. Ревкова, [2]
С. Амонс [3] наголошують на необхідності роз-
витку системи сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів, які стануть засобом за-
хисту економічних інтересів фермерів. На наш
погляд, кардинальна зміна ситуації у розвитку
фермерства в Україні може грунтуватися на
різноплановій адресній допомозі з боку дер-
жавних інституцій.

Ефективність малих сільгоспвиробників, їх
довготривала діяльність вимірюється не лише
показниками фінансової звітності, але і зале-
жить від інших чинників (родючості грунтів, на-
лагодженої інфраструктури, підприємливості
фермера) вважає Л. Гнатишин [4]. Невеликим
сімейним фермам доцільно зосереджуватися на
вирощуванні та виробництві нішевих продуктів,
а державі — орієнтуватися на сприяння техно-
логічності та інноваційного розвитку фер-
мерського виробництва.

О. Бородіна запропонувала шлях розбудо-
ви аграрного сектору в повоєнний період із вра-
хуванням уроків аграрної історії незалежної
України. Слід погодитися з твердженням ав-
торки, що довгостроковим інтересам України
відповідає зміна аграрної структури, що спри-
ятиме сімейним фермам в повній мірі проявити
свій потенціал та відхід від надмірної держав-
ної підтримки агрохолдингів [5].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета нашої статті — дослідити період ут-

ворення та розбудови фермерських госпо-
дарств України в перші роки незалежності та
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окреслити проблеми, які стояли на заваді їх
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Становлення фермерського руху в Україні

розпочалося під впливом соціально-економіч-
них трансформацій початку 90-х років ХХ ст.
В Програмі Народного Руху України, ухвале-
ної в 1990 році, зазначалося, що лише зі здо-
буттям державної незалежності, розбудови
ринкової економіки можливе подолання еко-
номічної кризи та перетворення українців на
господарів на своїй землі [6, с. 241]. Українсь-
ка соціал-демократична партія вважала, що
земля та інші угіддя мають передаватися се-
лянському господарству, яке самостійно має
визначати напрями діяльності [6, с. 215].

В грудні 1990 року Верховна Рада УРСР дала
початок земельній реформі, а в липні 1991 року
Кабінет Міністрів УРСР затвердив Постанову
"Про розвиток селянських (фермерських гос-
подарств". В ній відповідальність за матеріаль-
но-технічне забезпечення новостворених фер-
мерських господарств покладалася на Мініс-
терство сільського господарства та інші відом-
ства, які складали агропромисловий комплекс.
Колгоспам та радгоспам було рекомендовано
продавати, здавати в оренду фермерським гос-
подарствам необхідну техніку та обладнання та
організовувати пункти прокату тракторів, ком-
байнів, автомобілів та необхідного для веден-
ня фермерського господарства обладнання.
При цьому фермерам гарантувалося на період
трирічного становлення господарства виділен-
ня не менше одного трактора з набором
сільськогосподарських машин і одного вантаж-
ного автомобіля [7].

Закон "Про Селянське (фермерське) госпо-
дарство" ухвалений Верховною Радою Украї-
ни в грудні 1991 року, визнав фермерство
рівноправною формою ведення господарства
на рівні з держаними, колективними та іншими
підприємствами та організаціями. Для органі-
зації та ведення селянського (фермерського)
господарства перед місцевими радами народ-
них депутатів було поставлено завдання вилу-
чити до складу земель запасу 7—10 відсотків
сільськогосподарських угідь та забезпечити
надання ділянок усім бажаючим стати ферме-
ром [8].

Таким чином Закони та Постанови, розроб-
лені в останні роки існування Радянської Ук-
раїни, визначили подальший розвиток нової
форми господарювання в роки незалежності.
Законодавчі ініціативи створили обмежену і
контрольовану нішу, в якій фермери мали

відігравати роль піонерів ринкових реформ,
отримуючи мінімальну підтримку з боку дер-
жави. При цьому колективна форма господа-
рювання залишалася домінуючою в сільському
господарстві України.

Станом на травень 1992 року до складу земель
запасу в Україні було вилучено 3 млн 135 тис. га
землі, що складало 7,5 відсотків площі сільгос-
пугідь. При цьому, якщо в Чернівецькій області
було вилучено 19,8 відсотка, Хмельницькій —
15,6, Івано Франківській — 15, то в Автономній
республіці Крим лише 2,3 відсотка, а в До-
нецькій області — 3,2. До земель запасу також
було віднесено 364 тис га землі, які виділялися
громадянам для ведення садівництва та город-
ництва [9, арк. 55].

На Вінниччині до складу земель запасу було
вилучено понад 245 тис га сільгоспугідь, з яких
лише 143 тис га ріллі. Землі запасу відповідали
встановленим державою нормативам, але по-
над 100 тис га складали пасовища, схили річок
та ярів, еродовані  землі — малопридатні для
розорення та використання в землеробстві, до
того ж розміщені в природоохоронних зонах.
Механізм невиконання Закону був закладений
в самому Законі, так як він передбачав вклю-
чення до земель запасу малопродуктивних зе-
мель, відведених у запас ще у 1990 році [9, арк.
4]. Кращі землі залишалися у колективних гос-
подарствах, які їх виділяли для розширення
присадибних ділянок колгоспникам та жите-
лям міст і селищ для самозабезпечення сіль-
ськогосподарською продукцією.

На перший погляд, у фермерів залишався
вихід, — зосередитися на розвитку тваринниц-
тва. Але створення невеликих сімейних тварин-
ницьких ферм потребувало значних капіталь-
них інвестицій, направлених на розбудову не-
обхідної інфраструктури, закупівлі племінно-
го поголів'я, безперебійного забезпечення ху-
доби, свиней, птиці необхідними сільськогос-
подарськими продуктами та гарантованим збу-
том кінцевої продукції. Тому протягом усього
періоду розвитку фермерського руху в Україні
тваринницька галузь не отримала широкого
поширення.

На місцевому рівні розгортався наступний
рівень протидії створенню фермерських госпо-
дарств. Так, понад 100 сільських та селищних
рад Вінниччини утворили земельний запас в
обсягах менше 7 відсотків [9, арк. 2]. В Черні-
вецькому районі Вінницької області голова
Білянської сільської ради заявив, що сесія
сільради, при винесенні рішення про відведен-
ня землі у запас, не мала на увазі, що на цих
землях можуть бути створені фермерські гос-
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подарства. Тому з 167 га землі, відведеної у за-
пас, під ріллю було виділено 31,5 га. Ділянки
розкидані по сівозмінах у 9 місцях. Всі угіддя
розміщені в природоохоронній зоні. Рілля
сильно еродована, виснажена. У селі на травень
1992 року був один фермер, якому виділено 12
га землі, а рештою земель запасу користувався
місцевий колгосп, керівництво якого вважало,
що питання із виведенням у запас землі вирі-
шено остаточно [9, арк. 4].

Процес формування фермерських госпо-
дарств в Україні проходив в основному стихій-
но. На сесіях місцевих рад при підборі претен-
дентів перевагу віддавали місцевим фахівцям,
які працювали в колгоспі. Багатьом жителям
міст та сусідніх громад, які хотіли отримати
земельні наділи, було відмовлено. Із причин, які
заважали розвитку фермерства 52 відсотки
опитаних фермерів вбачали в протидії з боку
місцевих голів колгоспів і директорів радгоспів,
32 відсотки — районної адміністрації, а 16 від-
сотків — місцевих рад [9, арк. 6].

Подібні чинники сприяли повільному роз-
гортанню фермерського руху. Головною орга-
нізуючою силою фермерського руху стали об-
ласні організації фермерів. У Вінницькій об-
ласті станом на 1 січня 1992 року державні акти
на володіння землею отримали 27 фермерів, а
на початку вересня 1992 року кількість фер-
мерських господарств зросла до 376. За ними
було закріплено 6,9 тис га, що складало 2,8 від-
сотків земель запасу або 0,4 відсотки від загаль-
ної кількості сільгоспугідь області. На одне
господарство припадало 18,4 га. Фермери от-
римали 55,7 млн карбованців кредитів, що
дозволило їм закупити 11 зернових комбайнів,
98 тракторів різних марок, 18 автомобілів та
22 тракторних причепів [9, арк. 1, 62].

У 1992 році фермери Вінниччини заключи-
ли держзамовлення на продажу 255 тон зерна,

285 тон цукрових буряків, 18 тон картоплі, 288 тон
овочів [9, Арк. 11]. Наведені показники свід-
чать, що фермерство на початковому етапі сво-
го становлення не отримало необхідної дієвої
підтримки на всіх рівнях. Державні структури,
місцеві органи, керманичі колективних сіль-
ськогосподарських підприємств не сприймали
революційні аграрні перетворення. Все це
відбувалося на тлі соціально-економічної кри-
зи, викликаної повільною, еволюційною транс-
формацією народного господарства України
від командно-адміністративної до ринкової
економіки.

Тенденцією, яка визначала напрям змін
в сільському господарстві України 90-х років
ХХ ст., була неухильна деградація колективно-
го способу господарювання та підвищення ролі
особистих підсобних господарств населення  у
виробництві сільськогосподарської продукції.
(Див. табл.1)  Цьому сприяло ухвалення у бе-
резні 1992 року Земельного кодексу України та
підзаконних актів Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України, завдяки яким розпочалися
процеси розпаювання та приватизації землі в
колективних та державних сільськогоспо-
дарських підприємствах. Громадяни України
також отримали право на безоплатну привати-
зацію присадибних ділянок для ведення особи-
стих підсобних господарств.

В умовах гіперінфляції, яка розпочалася з
1993 року, закриття промислових підприємств
та масового безробіття населення, на перший
план у аграрній політиці України починає ви-
ходити створення умов для гарантування про-
довольчої безпеки держави. Підсобні госпо-
дарства населення були своєрідним економіч-
ним демпфером, який згладжував коливання
цін на сільськогосподарську продукцію в умо-
вах деградації державної торгівлі, вирішував
проблему самозайнятості та забезпечення про-

Валова продукція 

З них 
Рік Усі категорії 

господарств 
Сільськогосподарські 

підприємства 

Господарства 

населення 

1990 р = 100 
1991 86,8 82,5 97,0 

1992 79,6 69,2 104,4 

1993 80,8 68,5 110,0 

1994 67,5 54,1 99,2 

1995 65,0 49,9 101,0 

1996 58,9 39,9 104,0 

1997 57,8 39,1 102,3 

1998 52,2 32,6 99,1 

1999 48,6 29,7 93,8 

2000 53,4 29,1 111,3 

 

Таблиця 1. Темпи зростання (зниження) виробництва валової продукції
сільського господарства (у відсотках)

Джерело: [10. с. 6].
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дуктами харчування селян та членів їх родин,
сприяв реалізації надлишків міському населен-
ню через мережу заготівельних організацій.
Таким чином мільйони дрібнотоварних вироб-
ників, на невеликих за площею ділянках, вико-
ристовуючи, здебільшого, ручну працю, пере-
творювались на вагомого виробника сільсько-
господарської продукції.

Слід враховувати, що становлення особи-
стих підсобних господарств відбулася в рам-
ках колгоспно-радгоспної системи господа-
рювання, яка так і не спромоглася повністю
покрити потребу в продукції сільського гос-
подарства для населення країни. Присадибні
ділянки давали змогу колгоспникам не тільки
забезпечувати продуктами харчування свою
родину та реалізовувати надлишки на колгос-
пних ринках. В 60-х роках ХХ ст. особисті
підсобні господарства виробляли в УРСР
близько 60 відсотків картоплі та плодово-ягі-
дної продукції, 30 відсотків овочів, 40 — м'яса
та молока [11. с. 9].

У Вінницькій області станом на 1 січня 1996 ро-
ку в господарствах населення утримувалося 23
відсотки великої рогатої худоби, в тому числі
45 відсотків корів, 46 відсотків свиней, 100 від-
сотків кіз та 96 відсотків кролів, 66 відсотків
птиці. В 1995 році ними було зібрано 99 від-
сотків обласного збору картоплі, 75 відсотків
овочів відкритого грунту та 36 відсотків куку-
рудзи на зерно. Загалом, в цьому секторі аграр-
ної економіки, вироблялося більше 40 відсотків
валової продукції сільського господарства об-
ласті.

Тоді як 817 фермерських господарств об-
ласті у 1997 році, маючи в своєму користуванні
18,7  тис. га сільськогосподарських угідь виро-
били 20 тис. тон зернових, 60 тис. тон цукрових
буряків, 700 тон насіння соняшнику. В струк-
турі посівів 78 відсотків становили зернові та
бобові культури, 13 відсотків — технічні куль-
тури. З числа господарств, що мали худобу,
переважна більшість її утримувала для задово-
лення власних потреб. Не було створено жод-
ного господарства, яке спеціалізувалось би на

виробництві товарної продукції тваринництва
[12, арк. 5—6].

Статистичні дослідження, які проводилися
у другій половині 90-х років ХХ ст. зафіксува-
ли зміни, які відбулися в середовищі фер-
мерського руху. Перша група фермерів (не біль-
ше 10 відсотків) мала в користуванні від 50 га
ріллі та достатнє технічне забезпечення, що
дозволяло їм з впевненістю дивитися у май-
бутнє. Друга група (50-60 відсотків фермерів) —
умовні "середняки", що обробляли від 25 до
50 га землі при забезпеченні технікою на рівні
40 відсотків. Третина фермерів — початківці, з
невеликим земельним наділом, відсутністю тех-
ніки та необхідним матеріально-технічним за-
безпеченням [12, арк. 7].

В 1994—1995 роках, на тлі кризових явищ в
сільському господарстві України, влада вирі-
шила прискорити земельну реформу. Спочат-
ку відбулася передача земель у колективну
власність аграрних підприємств, а згодом роз-
почався розподіл земель (розпаювання) серед
працівників. В основному, до початку 2000 ро-
ків, понад 6 млн селян отримали сертифікати,
які гарантували право на свою частку землі та
вільного виходу з колективного сільськогоспо-
дарського підприємства з виділенням паю в на-
турі. Одночасно з новим етапом земельної ре-
форми розпочалася стагнація фермерського
руху, яка тривала до початку 2000-х років. (Див.
табл. 2).

На наш погляд, ці процеси були взаємо-
пов'язані.

По-перше, основні зусилля державних
структур були направлені на організаційне за-
безпечення структурної перебудови колектив-
них сільськогосподарських підприємств.

По-друге, особисті підсобні господарства
не вимагали значних державних інвестицій та
сприяли забезпеченню населення необхідними
продовольчими ресурсами за умов зниження
виробництва аграрної продукції колективними
формами господарювання.

По-третє, за умов розгортання соціально-
економічної кризи державна підтримка фер-

Рік 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Кількість 

фермерських 

господарств 

 

82 

 

2098 

 

14681 

 

27739 

 

31983 

 

34778 

 

35353 

 

35927 

 

35485 

 

35884 

 

38428 

Площа с.г. угідь в 

користуванні, га 

 

2,0 

 

39,7 

  

292,3 

 

558,2 

 

699,7 

 

786,4 

 

835,0 

 

932.2 

 

1029,2 

 

1162,3 

 

2157,6 

У тому числі ріллі, 

га 

… 30,7 259,8 505,1 638,5 718,5 765,0 857,4 953,6 1082,2 1994,0 

 

Таблиця 2. Селянські (фермерські) господарства України
в 1990—2000 роках (станом на кінець року)

Джерело: [13, с. 274].
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мерських господарств практично зійшла на-
нівець. Вінницьке відділення Державного фон-
ду підтримки селянських (фермерських) госпо-
дарств в 1993 році отримало з державного бюд-
жету в 1993 році коштів на 100 тракторів для
фермерів, що не забезпечувало потребу
більшості новостворених фермерських госпо-
дарств у техніці.  Тоді як у 1995 році на допо-
могу з держбюджету можна було закупити для
фермерів умовних півтора трактора. Ліміти
державних централізованих капіталовкладень,
спрямованих на облаштування соціальної сфе-
ри фермерів, було профінансовано лише на 7
відсотків. За цих обставин обласне відділення
фонду практично припинило надання допомо-
ги по переважній більшості напрямків, перед-
бачених законодавчими і нормативними акта-
ми. [12, Арк.8]

По-четверте, отримати землю в користуван-
ня фермерам ставало все важче на тлі розпаю-
вання сільськогосподарських підприємств.

Нові можливості для розвитку фермерсько-
го господарювання з'явилися  лише після Ука-
зу Президента України Л. Кучми від 3 грудня
1999 року, який передбачав трансформацію
колективних сільськогосподарських під-
приємств (КСП) в господарські структури рин-
кового типу. При цьому гарантувалося право
вільного виходу членів колишніх КСП із зе-
мельними та майновими паями та створення
фермерських господарств або розширення осо-
бистих підсобних господарств за рахунок своїх
паїв. Це призвело до поступового збільшення
кількості фермерських господарств та землі,
якою вони розпоряджались.

ВИСНОВКИ
Становлення та розвиток фермерських гос-

подарств відбувався за умов соціально-еконо-
мічної кризи, в несформованому ринковому
середовищі, за відсутності дієвої державної
підтримки та критичного ставлення до фер-
мерів з боку органів місцевого самоврядуван-
ня та керівників колективних сільськогоспо-
дарських підприємств.

 Фермерське товарне господарство було
зосереджено на виробництві продуктів з ниж-
чою доданою вартістю (зерно, цукрові буряки).
Лише з 2000 років фермерські господарства
стають економічно і статистично значимою ве-
личиною в аграрному виробництві.
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