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Метою статті є дослідження розвитку фермерських господарств України на засадах
інституційної трансформації, а також аналіз нормативно-правового регулювання щодо діяльності
фермерських господарств. Методи дослідження: дослідження було проведене із застосуванням
загальновизнаних методів наукового пізнання, таких як: порівняльно-правовий, системноструктурний, метод аналізу чинного вітчизняного законодавства. Результати: було досліджено
поетапний розвиток фермерських господарств, проаналізовано нормативно-правові акти щодо
розвитку та діяльності фермерських господарств. Обговорення: особливості фермерського
господарства є тим важливим об'єктивним фактором, який зумовлює необхідність спеціального
регулювання їх діяльності в аграрному законодавстві. Невизначеність політики держави та
діяльності регулюючих органів щодо вирішення законодавчих та організаційних проблем розвитку
фермерства негативно впливає на конкурентоспроможність фермерських господарств.
Ключові слова: фермерське господарство; трансформація; економіка; підприємець;
виробництво; аграрне законодавство; підприємницька діяльність.
Постановка проблеми та її актуальність.
За період інституційних трансформацій фермерських господарств, можна сказати, що вони стали
невід’ємною
складовою
сільськогосподарського сектору економіки України,
тобто джерелом підтримання продовольчої безпеки держави та забезпечення високоякісною
різноманітною продукцією, поширеною формою самореалізації селянина як підприємця та
особистості. Це наслідок прагнень підприємливих українських селян до здійснення самостійної господарської діяльності у сфері товарного виробництва, а також деяких заходів щодо
підтримки розвитку фермерських господарств з
боку держави. У зв’язку з намірами України інтегруватися у європейський ринковий простір,

створення середовища для розвитку конкурентоспроможності фермерських господарств є
необхідною
передумовою
соціальноекономічного розвитку українського села.
Тому проблематика розвитку фермерських
господарств заслуговує на особливу увагу,
оскільки є мало розробленою, недостатньо дослідженою та за час свого існування не була
об’єктом вивчення саме в сфері юриспруденції.
На сьогодення розвиток аграрної сфери і позиція України є досить важливою, оскільки діяльність сучасних фермерських господарств є частиною ринкової економіки країни, тому їх
ефективне функціонування є таким значущим
для виробництва взагалі та для сільського господарства, зокрема.
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Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Розвиток та діяльність фермерських господарств регулюється як аграрним, так і земельним законодавством, яке у більшості країн має
національні особливості, на чому наголошує у
свої роботі В. Горьовий [1]. Становлення фермерських господарств України досліджено у
працях В. Заяця [2; 3], В. Збарського [4],
Ю. Лупенка [5], М. Маліка [6], М. Кропивка [7],
інших дослідників розвитку малого і середнього
підприємництва на селі. Також поза увагою не
залишилися
праці
таких
вчених
як:
О. Погрібний, Н. Титов, В. Янчук, Г. Бистров,
М. Козирь, В. Семчик та інші.
Мета статті: аналіз розвитку фермерських
господарств на засадах інституційної трансформації.
Виклад основного матеріалу. Згідно Закону
України «Про фермерське господарство»: «фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та
реалізацію з метою отримання прибутку на
земельних ділянках, наданих їм у власність
та/або користування, у тому числі в оренду, для
ведення фермерського господарства, товарного
сільськогосподарського
виробництва,
особистого
селянського
господарства,
відповідно до закону» [8]. Тобто, фермерські
господарства України здійснюють господарську
діяльність з метою отримання прибутку.
Як зазначено в Законі України «Про
внесення змін до Закону України «Про
фермерські господарства», що фермерські
господарства можуть бути організовані у формі
фізичної особи-підприємця. Також у Законі
вказано, що фермерське господарство підлягає
державній реєстрації як юридична особа або
фізична особа-підприємець. Передбачено, що
фермерське господарство, зареєстроване як
юридична особа, має статус сімейного
фермерського господарства за умови, що в його
підприємницькій діяльності використовується
праця членів такого господарства, якими є
виключно члени однієї сім’ї, відповідно до ст. 3
Сімейного кодексу України. Фермерське
господарство без статусу юридичної особи
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організовується на основі діяльності фізичної
особи-підприємця, має статус сімейного
фермерського
господарства
за
умови
використання праці членів такого господарства,
якими є виключно підприємець та члени його
сім’ї, відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу
України. На відміну від фермерського господарства, де головою фермерського господарства
може бути наймана особа, головою сімейного
фермерського господарства може бути лише
член відповідної сім’ї.
Питання функціонування таких господарств
регулюється низкою нормативно-правових
актів, що стали базовими для створення нових,
заснованих на приватній власності, форм
господарювання у сільському господарстві,
серед них:
Постанова Верховної Ради України «Про
земельну реформу» (18.12.1990 р.), згідно з
якою всі землі України з 15 березня 1991 року
оголошено об’єктом земельної реформи.
Визначено, що земельна реформа є складовою
частиною економічної реформи, здійснюваної в
Україні з переходом економіки держави до
ринкових
відносин,
завданням
якої
є
перерозподіл земель з одночасною передачею їх
у приватну та колективну власність, а також у
користування підприємствам, установам і
організаціям з метою створення умов для
рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної
економіки, раціонального використання й
охорони земель;
Закон України «Про селянське (фермерське)
господарство» (20.12.1991 р.), яким уперше
виділено землю у постійне користування;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку перетворення в процесі
приватизації державних підприємств у відкриті
акціонерні товариства» (07.12.1992 р.);
Декрет Кабінету Міністрів України «Про
приватизацію
земельних
ділянок»
(26.12.1992 р.), яким було запроваджено право
передачі у приватну власність земельних
ділянок громадянам України, наданих їм для
ведення особистого підсобного господарства,
будівництва та обслуговування жилого будинку
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і господарських будівель (присадибна ділянка),
садівництва і дачного будівництва;
Указ Президента України «Про невідкладні
заходи щодо прискорення земельної реформи у
сфері сільськогосподарського виробництва»
(10.11.1994 р.), яким було започатковано реформування сільськогосподарських підприємств,
передбачав наступне: безплатну передачу в
колективну власність земель колективним
сільськогосподарським підприємствам, акціонерним товариствам, у тому числі створеним на
базі
радгоспів
та
інших
державних
сільськогосподарських підприємств, трудові
колективи яких виявили бажання одержати
землю у власність; поділ земель, які передано у
колективну власність на земельні частки (паї)
без виділення їх у натурі (на місцевості); видачу
кожному члену підприємства і пенсіонерам з їх
числа сертифіката на право приватної власності
на земельну частку (пай) із зазначенням у ньому
розміру частки (паю) в умовних кадастрових
гектарах, а також у вартісному виразі; право на
земельну частку (пай) може бути об'єктом
купівлі-продажу,
дарування,
міни,
успадкування, застави; кожному власникові
надано право безперешкодного виходу з
підприємства й одержання безкоштовно у
приватну власність своєї частки (паю) землі в
натурі (на місцевості), що засвідчується
державним актом на право приватної власності
на землю;
Указ Президента України «Про порядок
паювання земель, переданих у колективну
власність сільськогосподарським підприємствам
і організаціям» (08.08.1995 р.), у якому:
передбачено видачу громадянам сертифікатів на
право на земельну частку (пай) єдиного в
Україні зразка із зазначенням у них розміру і
вартості частки (паю) з урахуванням її грошової
оцінки, та їх реєстрацію відповідною районною
державною адміністрацією; визначено, що
право на земельну частку (пай) мають члени
колективного
сільськогосподарського
підприємства,
сільськогосподарського
кооперативу (створеного на базі колгоспів),
сільськогосподарського
акціонерного
товариства (створеного на базі радгоспів), у
тому числі пенсіонери, які раніше працювали в

ньому і залишаються членами зазначеного
підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного
акта на право колективної власності на землю.
При паюванні вартість і розміри в умовних
кадастрових гектарах земельних часток (паїв)
усіх
членів
підприємства,
кооперативу,
товариства є рівними;
Указ «Про оренду землі» (23.04.1997 р.),
яким було врегулювано науково обґрунтовану
доцільність найбільш раціонального формування землекористування нових господарських
структур ринкового типу на основі оренди
земельних ділянок і земельних часток (паїв) у
поєднанні з колективними формами організації
праці. Зокрема, було встановлено, що дві або
більше особи, які мають сертифікати, які
засвідчують їхнє право на земельну частку
(пай), можуть за власним бажанням передавати
в оренду спільну земельну ділянку через
уповноважену ними особу, а орендарями
можуть бути громадяни України, юридичні
особи та ін.
Отже, реально стало можливим формувати
сільськогосподарські підприємства на основі
оренди земельних часток (паїв) і створювати
нові господарські структури. Згодом Верховна
Рада України прийняла Закон України «Про
оренду землі» (06.10.1998 р.), який фактично
зупинив роботу щодо формування господарських структур ринкового типу, оскільки у
ньому не було передбачено оренди земельних
часток (паїв), а лише земельнихі ділянок, що
значною мірою зумовило подальший спад
виробництва сільськогосподарської продукції.
Ця проблема була розв’язана після прийняття
Указу Президента України «Про невідкладні
заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки» (03.12.1999 р.).
Цим указом було практично розпочато
реформування колгоспів і радгоспів. Визнано за
необхідне: реорганізувати колективні сільськогосподарські підприємства на засадах
приватної власності на землю та майно;
забезпечити всім членам колективних сільськогосподарських підприємств право вільного
виходу з цих підприємств із земельними
частками (паями) і майновими паями та
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створення на їх основі приватних (приватноорендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств,
сільськогосподарських кооперативів та інших
суб’єктів
господарювання;
підприємства,
установи, організації, які використовують
землю для сільськогосподарських потреб,
обов’язково мають укладати договори оренди
земельної частки (паю), майнового паю з їхніми
власниками і виплати орендної плати у
натуральній або грошовій формах. Усі
положення указів Президента України щодо
реформування аграрного сектора економіки
України були враховані у Земельному кодексі
України (25.10.2001 р.).
Можна сказати, що прийняття Закону
України «Про селянське (фермерське) господарство» (1991 р.) та низки законодавчих актів і
рішень Кабінету Міністрів України з цього
питання створило правову базу для розвитку
фермерства на першому етапі його формування,
який охоплює період із 1992 по 1995 рр. У цей
період фермерські господарства виникли
шляхом виходу їхніх власників із сільськогосподарських
підприємств
різних
організаційно-правових
форм
власності.
Засновники фермерських господарств не мали
необхідного
професіоналізму,
стартового
капіталу, не одержали вони й належної
підтримки з боку держави [12].
Фермерські
господарства
на
початку
становлення належали до дрібнотоварних
виробників продукції. Основною метою їх
діяльності було забезпечення власних потреб у
сільськогосподарській продукції і продовольстві
та продажі її надлишків. На цих принципах
формувалися фермерські господарства в Україні
на початку дев’яностих роківі минулого
століття. Загальну підтримку фермерам у цей
період надавав створений Український фонд
підтримки селянських (фермерських) господарств і
кооперативів із виробництва
сільськогосподарської продукції, який згодом
було перетворено в Український державний
фонд підтримки селянських (фермерських)
господарств. Перший етап характеризувався
масовим створенням фермерських господарств,
виділенням їм у постійне користування
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сільськогосподарських земель і запровадженням
механізмів бюджетної підтримки.
Проте, невирішеність питань, пов’язаних із
диспаритетом цін на сільськогосподарську та
промислову продукцію, надмірне податкове
навантаження на сільгоспвиробника, недоліки в
кредитуванні
галузі
агропромислового
комплексу, недостатні обсяги державної
підтримки та низка інших причин призвели до
зниження темпів формування фермерських
господарств на другому етапі, який тривав у
період із 1996 по 2000 рр., який ще називають
етапом утвердження фермерського укладу. На
цьому етапі процес збільшення чисельності
фермерських господарств дещо призупиняється,
нові господарства практично не створюються.
Функціонуючі
господарства
розробляли
стратегії розвитку, освоювали нові сівозміни,
набували професійних знань, купували техніку
та інші ресурси. Третій етап розвитку
фермерства пов’язаний з указом Президента
України від 3 грудня 1999 р. і прийняттям
Верховною Радою України у 2001 році нового
Земельного кодексу, які стали додатковим
поштовхом
для
подальшого
розвитку
фермерства. На цьому етапі розвиток
фермерських господарств набув додаткового
поштовху в 2001-2008 рр.
У період із 2001 по 2003 рр. відбувається
зростання потенціалу фермерських господарств
та концентрація сільськогосподарської техніки і
обладнання, матеріальної бази, капіталу, земель
за рахунок майна колишніх реформованих
колективних
сільськогосподарських
підприємств. Із 2004 по 2008 рр. процеси
концентрації капіталу призупиняються, з метою
зменшення
податкового
навантаження
відбувається
часткова
трансформація
фермерських господарств у особисті селянські
господарства, зростають розміри фермерських
господарств за рахунок додаткової оренди
земельних ділянок. Четвертий етап якісних
перетворень фермерських господарств охоплює
період із 2009 р. і до цього часу. На цьому етапі
спостерігається
скорочення
кількості
фермерських господарств та збільшення площ
землекористування.
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Підтримка держави у підприємницькій
діяльності є досить важливою складовою
доступності розвитку та наявності успіху в
даній сфері. Станом на минулий рік державна
підтримка
агросектору
становила
4 665 млн. грн. На відміну від 2019-2020 років

дана цифра зросла на 165-665 млн. грн
відповідно [9].
Зокрема, Міністерством аграрної політики і
продовольства України було визначено нову
програму державної підтримки, яка включає в
себе низку складових.

Мал. 1 Нові програми держпідтримки на 2022 рік [9].
Дані заходи (в умовах послабленої
фінансової доступності завдяки карантинним
обмеженням також) дадуть змогу укріпити
довіру громадян до держави, а також дадуть
більше можливостей для розвитку підприємницької діяльності в агропромисловому
комплексі, і як наслідок – підвищення рівня
розвитку агросфери в країні, а також її
конкурентоспроможності серед інших країн.
Фінансова підтримка відповідно до Порядку
використання
коштів,
передбачених
у
державному бюджеті для надання фінансової
підтримки розвитку фермерських господарств,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 07 лютого 2018 року № 106, за
напрямами:
- часткова компенсація вартості насіння
сільськогосподарських рослин вітчизняного
виробництва, закупленого у фізичних осібпідприємців та юридичних осіб, які здійснюють
виробництво та/або його реалізацію;

- часткова компенсація витрат, пов’язаних із
наданими сільськогосподарськими дорадчими
послугами;
- фінансова підтримка сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;
- часткова компенсація вартості придбаної
сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва;
- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;
- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених);
- здешевлення кредитів;
- спеціальна бюджетна дотація за утримання
корів молочного напряму продуктивності
фермерському господарству, у власності якого
перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та
зареєстрованих відповідно до законодавства [10].
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Висновки. Підводячи підсумки, слід
зазначити, що особливості фермерського
господарства є тим важливим об'єктивним
фактором,
який
зумовлює
необхідність
спеціального регулювання їх діяльності в
аграрному законодавстві [11]. Невизначеність
політики держави та діяльності регулюючих
органів щодо вирішення законодавчих та
організаційних проблем розвитку фермерства
негативно впливає на конкурентоспроможність
фермерських господарств. Конкурентоспроможність фермерських господарств є наслідком
інтересів їх власників у загальній системі
суспільної підтримки їх діяльності, державної
політики,
спрямованої
на
забезпечення
прозорих відносин на ринках продукції та
виробничих факторів, сприяння
підприємницькій активності українських селян.
Також можна відмітити, що перевагами
фермерського способу господарювання є:
спадковість цього виду сільськогосподарського
бізнесу; господарське дбайливе ставлення до
землі й безпосередній контакт фермера із
сільською громадою; існування на території
громади одного або кількох фермерських
господарств дає можливість підвищувати рівень
зайнятості сільського населення; вирішувати
соціально-економічні проблеми.
Отже, фермерські господарства є важливою
складовою аграрної політики в сфері економіки
України.
Вони
забезпечують
ефективне
використання ресурсів сільського господарства,
оскільки повною мірою реалізується економічна
зацікавленість самих виробників, які переважно
і є власниками ресурсів, або орендарями.
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The purpose of the article is to study the development of farms in Ukraine on the basis of institutional
transformation, as well as analysis of regulatory and legal regulation of farms. Research methods: the
research was conducted with the use of generally accepted methods of scientific knowledge, such as:
comparative law, system structural, method of analysis of current domestic legislation. Results: the stageby-stage development of farms was studied, normative-legal acts on the development and activity of farms
were analyzed. Discussion: the peculiarities of the farm, is an important objective factor that necessitates
special regulation of their activities in agricultural law. Uncertainty of the state policy and the activities of
regulatory bodies to address legislative and organizational problems of farming development has a negative
impact on the competitiveness of farms. The competitiveness of farms is a consequence of the interests of
their owners in the general system of public support for their activities, public policy aimed at ensuring
transparent relations in product markets and factors of production, promoting entrepreneurial activity of
Ukrainian peasants. Farms are an important component of agricultural policy in Ukraine's economy. They
ensure the efficient use of agricultural resources, as the economic interest of the producers themselves, who
are mainly the owners of resources or tenants, is fully realized. Therefore, state support in business is a very
important component of accessibility and success in this area.
During the period of institutional transformations of farms, they became an integral part of the
agricultural sector of Ukraine’s economy, a source of maintaining food security and providing high-quality
products, a common form of self-realization of the peasant as an entrepreneur and individual. In connection
with Ukraine’s intentions to integrate into the European market space, creating an environment for the
development of the competitiveness of farms is a necessary precondition for the socio-economic development
of the Ukrainian countryside.
The advantages of farming are: heredity of this type of agricultural business; economic care for the land
and direct contact of the farmer with the rural community; the existence of one or more farms in the
community provides an opportunity to increase the level of employment of the rural population; to solve
socio-economic problems.
Thus, farms are an important component of Ukraine's agricultural policy. They ensure the efficient use of
agricultural resources, as fully realized the economic interest of producers themselves, who are mainly the
owners of resources or tenants.
Key words: farming; transformation; economy; entrepreneur; production; agrarian legislation;
entrepreneurial activity.
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