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Враховуючи специфіку нашого регіону та орієнтованість на 

само зайнятість професія фермера є досить перспективною та має 

ряд переваг:

• висока мотивація та відповідальність фермера (прибутковість);

• структура управління (проявляється у відсутності проміжних 

управлінських ланок, оскільки в одній особі поєднано власника і 

виконавця, який прямо зацікавлений у прибутковості та 

ефективності свого господарства);

• простота організаційної структури, яка сприяє підвищенню 

ефективності виробництва та досягненню певних соціальних 

цілей;

• відсутність плинності кадрів та інших кадрових проблем (у 

період збирання врожаїв трудові ресурси поповнюються шляхом 

залучення родичів та односельчан);

• вищі прибутки і рівень рентабельності, ніж в інших 

сільськогосподарських підприємствах;

• максимізація якості продукції;



• швидкість і гнучкість реагування на потреби ринку, яка 

надає фермерським господарствам ринкові переваги над 

конкурентами;

• широкі можливості у напрямку кооперування;

• соціальні переваги (фермерське господарство відповідно до 

своєї виробничої основи створює єдині умови життя для всіх 

членів сім'ї).

Сфера професійної діяльності:

Рослинництво: вирощування зернових, технічних та інших 

культур.

Тваринництво: надання послуг у галузях розведення ВРХ, 

розведення птиці.

Загалом ймовірність працевлаштування після навчання за 

професією «Робітник фермерського господарства» складає 

близько 90%. Сьогодні фахівець з цієї справи не залишиться 

без діла, оскільки продукти харчування потрібні в будні дні і в 

свята.
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Ми повинні все пройти 

все пізнати, все знайти!



Любимо виступати на сцені… маємо 

акторів талантів!!! 



Спорт - це невід'ємна частина нашого життя!!! 



"Наш девіз всього три слова -посміхатися - це кльово!!!"


