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Вступ. Однією з перспективних форм підприємницької діяль
ності в сільському господарстві вважаються фермерські господарст
ва. Успіх їх діяльності визначається гнучкістю, адекватним пристосу
ванням до мінливого ринкового середовища, врахуванням та вмін
ням управляти ризиком. Одним з дієвих засобів досягнення значних 
результатів є диверсифікація їх виробництва, що дозволить підви
щити ефективність використання наявних ресурсів, знизити рівень 
ризику недоотримання прибутку та зміцнити конкурентоспромож
ність на ринку.

Аналіз останніх публікацій. У дослідженнях диверсифікації як 
фактора зниження ступеня ризику можна виділити два напрями: пер
ший стосується процесу вкладення інвестицій, їх розподілу між різними 
об’єктами і забезпечення стійкості прибутків [2]; другий - безпосеред
ньо процесу виробництва, розширення номенклатури продукції з ме
тою забезпечення стабільних умов функціонування [6]. Стосовно фер
мерських господарств одні вчені вважають, що відмовлятися від спеці
алізації, створювати багатогалузеві господарства економічно недоці
льно [5]. Однак, існує інша позиція, згідно якої в умовах нестабільної 
ринкової економіки вузька спеціалізація господарства є ризиковою, а 
виправданим є поєднання декількох товарних галузей, продукція яких 
має найбільший попит на ринку [3]. Зокрема, диверсифікацію виробни
цтва фермерських господарств розглядають як гарантію отримання 
високих кінцевих результатів на всіх рівнях [1].

Мета дослідження. Метою даного дослідження є обгрунтуван
ня доцільності диверсифікації виробництва фермерських госпо
дарств, в т. ч. розміщених на радіоактивно забрудненій території, як 
фактора зниження ступеня ризику їх господарської діяльності.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси форму
вання та диверсифікації виробництва фермерських господарств Жи
томирської області, в т. ч. радіоактивно забруднених районів.

Основна частина. На сьогодні фермери Житомирщини в основ
ному займаються виробництвом рослинницької продукції, мало хто з 
них наважується займатися тваринництвом. Діяльність фермерів в га
лузі рослинництва в основному спрямована на виробництво менш 
трудомістких видів продукції. Зокрема, у структурі посівних площ пере
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важають зернові культури – 57,3 %, а технічні займають 7,7 %, карто
пля – 1,2%, овочі – 0,5 %, лід кормові культури відводиться 33,3 % по
сівних площ. Лише 74 фермерські господарства області (12 % від за
гальної кількості) займаються тваринництвом. Частка поголів’я худоби 
фермерських господарств в усіх категоріях господарств складає 3,8 %, 
з них 2,4 % – корів, 1,7 % – свиней, 1,8 % – коней. При цьому питома 
вага виробленого фермерами м'яса складає 2,6%, молока – 1,8%. 
Такі показники свідчать про критичний стан тваринництва у фермерсь
ких господарствах області, а отже є всі підстави вважати доцільніш 
проведення диверсифікації їх виробництва.

Диверсифікація виробництва у фермерських господарствах по
винна здійснюватись не тільки з урахуванням результатів марке
тингових досліджень ринку, забезпеченості господарства ресурсами, 
наявності фінансових можливостей, але і екологічного чинника. Зок
рема в Житомирській області 121 фермерське господарство знахо
диться на території радіоактивного забруднення внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС і для них особливо важливим є дотримання 
особливостей ведення сільськогосподарського виробництва в зазна
чених умовах, а диверсифікація повинна спрямовуватись на перехід 
або розширення виробництва тієї продукції, яка найменше накопи
чує радіонукліди. Так, перепрофілювання галузей тваринництва мо
же відбуватись у напрямку заміни молочного скотарства на м'ясне 
або скотарства на свинарство чи птахівництво. В рослинництві доці
льний перехід на вирощування озимих зернових, ячменю, олійних 
культур, які підлягають в подальшому технологічній переробці, що 
зменшує вміст радіонуклідів у кінцевій продукції. Необхідно також 
розвивати галузі з первинної переробки продукції в самих господар
ствах, що не тільки дасть змогу зменшити вміст радіонуклідів у про
дукції, але і підвищить конкурентоспроможність продукції фермерсь
ких господарств на ринку.

Крім сільськогосподарського виробництва фермери займають
ся додатковими вадами діяльності, однак вони поки що не набули 
достатнього розвитку, про що свідчать дані табл. 1.

Відсутність власних фінансових коштів та перешкоди в отри
манні кредитів стримують можливості фермерів у переробці продук
ції, будівництві виробничих приміщень, виготовленні матеріалів. 
Увагу привертає те, що фермери радіоактивно забруднених районів 
пасивніші порівняно з іншими у розвитку додаткових вадів діяльнос
ті. Хоча компенсувати недоотримання доходів від діяльності в скла
дних екологічних умовах можна шляхом диверсифікації виробництва 
у напрямі збільшення частки додаткових галузей, розвиток яких ме
нше залежить від екологічного чинника.
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Таблиця 1 — Зайнятість фермерських господарств 
додатковими видами діяльності

Вид діяльності

Житомирська об
ласть

Радіоактивно забру
днені райони

Кількість
госпо

дарств

У % ДО 
всіх гос
подарств

Кількість
госпо

дарств

У % до 
всіх гос
подарств

Переробка сільськогосподарсь
кої продукції 3 0,5 1 0,8

Виробництво комбікормів 1 0,2 1 0,8
Будівництво власними силами 6 1,0 2 1.6
Ремонт сільськогосподарської 
техніки 2 0,3 - -

Рибне господарство 2 0,3 - -

Торгівля 60 9,3 4 3.3
Перевезення вантажів 13 2,1 2 1,6
Надання сільськогосподарсь
ких послуг 46 7,2 6 4,9

Разом 133 20,7 16 13,2
Всього фермерських госпо
дарств 642 100,0 121 100,0
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Джерело: дані Житомирського обласного управління статистики.

З огляду на це важливого значення набуває диверсифікація ді
яльності фермерських господарств, яка поряд з основним виробниц
твом передбачає також реалізацію продукції, її переробку, сферу 
обслуговування та надання послуг, сільський туризм. Активізація 
розвитку зазначених напрямів підприємницької діяльності забезпе
чить фермерам рівномірне використання трудових ресурсів впро
довж року, принесе додаткові грошові надходження, і в результаті – 
знизить ризикованість господарської діяльності.

Виробничий напрямок господарства фермери визначають, вра
ховуючи наявність власних матеріально-технічних та фінансових 
можливостей. Однак, на даному етапі розвитку тільки 54 % фермер
ських господарств області мають трактори, 19 % – вантажні автомо
білі, 20 % – комбайни, 7,7 % – зерносклади, 3,6 % – майстерні, 6,8 % 
-- тваринницькі приміщення. Незадовільний рівень забезпеченості 
матеріально-технічними засобами обмежує можливості фермерів у 
розвитку різнолрофільного виробництва.

Розширити види підприємницької діяльності фермерів у сфері 
агробізнесу, а також підвищити рівень забезпеченості їх матеріаль
но-технічними ресурсами та покращити їх використання можна за 
рахунок розвитку фермерської кооперації. Зокрема, створення фер
мерського кооперативу з переробки сільськогосподарської продукції



забезпечить його членам участь у повному циклі виробництва та до
зволить отримати додаткові грошові надходження; маркетинговий 
фермерський кооператив дозволить його членам уникнути посеред
ників та збільшити прибутковість фермерських господарств, зміцни
ти йс позиції на ринку, використати конкурентні переваги великих 
партій продукції, пристосовуватися до змін на ринку та отримувати 
від цього фінансові вигоди; постачальницький або сервісний коопе
ратив для спільного придбання і використання складної та дорогої 
техніки, закупівлі матеріальних ресурсів, проведення ремонту і об
слуговування технічних засобів забезпечить надійність каналів по
стачання ресурсів, зниження витрат і підвищення результативності 
господарської діяльності фермерських господарств. Отже, коопера
ція є одним із можливих шляхів реалізації процесу диверсифікації 
виробництва фермерських господарств.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Диверсифіка
ція виробництва фермерських господарств у напрямі розширення 
основних галузей сільськогосподарського виробництва, а також ши
роке впровадження додаткових видів діяльності забезпечить фер
мерам стійкість функціонування, надійність отримання доходів, під
вищить конкурентоспроможність та знизить ступінь ризику їх діяль
ності. Фермерам, які працюють в умовах радіоактивного забруднен
ня, слід особливу увагу приділяти диверсифікації виробництва у на
прямку розширення додаткових галузей. По-перше, слід розвивати 
переробні галузі, що дозволить фермерам виробити продукцію, яка 
відповідає допустимим рівням і більш конкурентоспроможна на рин
ку, а також отримати дохід від участі у повному циклі виробництва. 
По-друге, розширювати галузі, виробництво в яких відносно не за
лежить від екологічного чинника. Реалізувати ці заходи, а також 
здійснити диверсифікацію в інших напрямках для дрібних сільсько
господарських товаровиробників, до яких відноситься переважна бі
льшість фермерських господарств, ефективніше за допомогою ство
рення обслуговуючих кооперативів. Подальші дослідження слід 
спрямувати на розробку напрямів диверсифікації виробництва конк
ретних фермерських господарств.
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