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ПРИНЦИПИ ТА ФАКТОРИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Одним із найбільш важливих етапів проектування та оптимізації 

виробничо-галузевої структури підприємства взагалі та фермерського 

господарства зокрема є обґрунтування його спеціалізації. При безлічі варіантів 

виробничої спеціалізації фермерських господарств всі вони можуть бути 

поділені на чотири основні групи: багатогалузеві, галузеві, вузькоспеціалізовані 

(монопродуктові) та засновані на замкнутому циклі виробництва з переробкою 

продукції. 

Позитивні та негативні властивості кожного з варіантів спеціалізації 

відомі, тому при виборі напряму діяльності фермерського господарства 

провідними мають бути такі принципи: 

– принцип порівнянної переваги (означає вибір моделі господарства за 

можливою економічною ефективністю); 

– принцип конкурентної сталості (орієнтує селянина на переважний 

випуск продукції, яка буде користуватися високим попитом у споживачів, що 

створить можливість для стабілізації та нарощування виробництва); 

– принцип мінімального підприємницького ризику (означає такий вибір 

галузей або їх сполучення, який забезпечить гарантований дохід); 

– принцип галузевого співвідношення (передбачає таке сполучення 

галузей, за якого кожна з них у максимально можливій мірі доповнює інші, а не 

протидіє їх розвитку); 

– принцип природно-кліматичної адаптації (вимагає максимально 

повного врахування кліматичних та інших природних факторів, які впливають 

на ефективність виробництва). 

Спеціалізація як головний організаційно-економічний фактор 

визначається суспільним поділом праці, орієнтацією на виробництво 

обмежених видів продукції або частини продукту в певному технологічному 

циклі. У розвинутих зарубіжних країнах фермерські господарства мають один 

виробничий напрям і спеціалізуються на виробництві одного виду продукції, 

підпорядкувавши йому всі допоміжні галузі [167]. 

Економічне значення раціональної спеціалізації фермерських господарств 

полягає, на наш погляд, у тому, що вона, по-перше, створює умови для більш 

ефективного використання головного засобу сільськогосподарського 

виробництва – землі та збільшення завдяки цьому виробництва високоякісної 

продукції рослинництва та тваринництва; по-друге, сприяє більш 

раціональному використанню трудових ресурсів господарства, підвищенню 

кваліфікації робітників і продуктивності їх праці; по-третє, є вирішальною 

умовою підвищення ефективності використання капітальних вкладень та 

основних засобів, засвоєння досягнень науково-технічного прогресу та 

передового досвіду, а також інтенсивних індустріальних технологій; по-

четверте, забезпечує істотне зниження витрат і підвищення прибутковості 

виробництва. 



Вирішальним фактором визначення спеціалізації фермерського 

господарства виступають ринкові відносини, перш за все платоспроможний 

попит на відповідну сільськогосподарську продукцію та рівень ринкових цін. 

Зміни в економічній кон’юнктурі впливають і на спеціалізацію господарства. З 

одного боку, спеціалізація поглиблюється за рахунок збільшення частки 

найбільш вигідних видів продукції у виробництві та на ринку; з іншого, її 

рівень визначається ступенем матеріально-технічного оснащення господарства 

та засвоєння технологій, кваліфікацією робітників [287]. 

Найважливішим фактором вибору спеціалізації фермерських господарств 

є природні й економічні умови господарювання. Успішне вирощування 

сільськогосподарських культур, розведення тварин забезпечуються 

відповідністю природних умов їх біологічним особливостям і вимогам рослин і 

тварин. 

Розміри та спеціалізація фермерського господарства у значній мірі 

залежать і від економічних умов, найважливішими з яких є структура 

земельних угідь, розміщення підприємств АПК (обслуговуючих, переробних та 

ін.), транспортні умови, наявність та якість трудових ресурсів. Так, різниця в 

структурі земельних угідь (частка в них ріллі, сіножатей, пасовищ) впливає на 

площу та структуру посівів сільськогосподарських культур, а також на 

спеціалізацію тваринництва і сполучення його галузей з рослинництвом. 

На спеціалізацію фермерських господарств впливає і відстань від місць 

виробництва сільськогосподарської продукції до місць її споживання. Чим 

більш віддалене господарство від населених пунктів, тим менше у нього  

шансів на успішний розвиток, наприклад, овочівництва, хоч якими б 

сприятливими не були природно-кліматичні умови зони. 

Більшість фермерських господарств спеціалізуються на виробництві та 

реалізації продукції рослинництва. Це в більшій мірі пов’язане з наявністю у 

фермерів незначних земельних площ, нестачею достатнього першопочаткового 

капіталу і кормів для розвитку тваринництва. Для спеціалізації на тваринництві 

фермери повинні мати значні кошти для придбання худоби, кормів, 

будівництва тваринницьких приміщень. Виробництво м’ясо-молочної продукції 

в сучасних кризових умовах збиткове. Тому багато фермерських господарств 

спеціалізуються на виробництві товарної продукції рослинництва: вирощуванні 

зерна, соняшнику, кормів тощо. 

Більшість фермерських господарств у різній мірі займаються 

виробництвом продукції тваринництва як для товарних цілей, так і для 

власного споживання. 

Господарства, розташовані поблизу міст, селищ і на транспортних 

магістралях, як правило, спеціалізуються на виробництві овочів і молока. 

Господарства, які мають значну площу ріллі, можуть спеціалізуватися на 

розвитку свинарства. 

Спеціалізація фермерських господарств має забезпечувати також 

оптимальне сполучення конкуруючих, доповнюючих і взаємодоповнюючих 

галузей. Дві галузі вважаються конкуруючими, якщо збільшення виробництва 

продукції в одній призводить до зменшення виробництва в другій. Якщо 



використовуваних ресурсів достатньо як для відгодівлі худоби, так і для 

виробництва зерна, то ці галузі є доповнюючими, оскільки збільшення 

виробництва продукції в одній не впливає на обсяги виробництва в другій. 

Взаємодоповнююча залежність існує тоді, коли збільшення виробництва 

продукції в одній викликає збільшення обсягів виробництва в іншій.  
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