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ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

 
В роботі опрацьовано науково-теоретичні та практичні напрями 

становлення сімейних фермерських господарств. 

 
У процесі ринкових перетворень в економіці України аграрний сектор 

поповнився значною кількістю агроформувань різних типів господарювання. 

Серед них вагоме місце сьогодні посідають аграрні господарства сімейного 

типу, найпростішою формою яких є особисті селянські господарства. 

Особисті селянські господарства функціонують в умовах адаптації цих форм 

господарювання  до не завжди сприятливих ринкових умов. Зменшення 

поголів’я тварин, порушення селекційно-племінних основ розвитку галузі, 

нераціональне використання кормів, зниження продуктивності, збільшення 

затрат праці, відсутність паритету цін на сільськогосподарську та 

промислову продукцію, недостатній рівень державної підтримки 

тваринництва зумовили збільшення тривалості виробничого циклу галузі, 

значні перевитрати сировинних, матеріальних, енергетичних і трудових 

ресурсів та уповільнення оборотності капіталу.  

. Різні аспекти проблем функціонування та розвитку особистих 

селянських господарств вивчали І. Ф. Баланюк, П. С. Березівський, О. А. 

Біттер, О. Д. Гудзинський, О. І. Дем’янчук, В. К. Збарський, О. О. 

Комліченко, С. В. Кальченко, В. В. Липчук, Л. Г. Ліпич, М. Й. Малік, Л. І. 

Михайлова, С. М. Онисько, О. М. Онищенко, І. В. Прокопа, П. Т. Саблук, Л. 

Д. Тулуш,  Т. І. Яворська та ін.  

Світовий досвід показує, що основу аграрного сектору країн з розвинутою 

ринковою економікою становлять сімейні ферми. Результати дослідження, 
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проведеного в 96 країнах світу, говорять про те, що з понад 680 млн ферм 

більше 598 млн належать саме сім’ям. На сімейні ферми припадає майже 65 % 

виробленої сільськогосподарської продукції. Такі господарства обробляють 

значну частку сільськогосподарських земель у світі: 83 % – у Північній і 

Центральній Америці, 68 % – у Європі, 85 % – в Азії, 62 % – в Африці.  

Особисті селянські господарства в Україні є формою функціонування 

домогосподарств. Станом на 1 січня 2017 року в Україні налічувалося 4,1 

млн таких господарств. У 2017 році ними було  вирощено 98,1 % картоплі, 

85, 5 % овочів, 83,7 % плодів і ягід, 22,6 % зерна, 13,4 % соняшнику. Серед 

видів продукції тваринництва господарствами населення було вироблено 

36,9 % м’яса у забійній вазі, 46,1 % яєць, 73,1 % молока, 87,0 % вовни, 98,7 % 

меду. У Запорізькій області станом на 1 лютого 2017 р. частка господарств 

населення .  в загальному обсязі виробництва продукції тваринництва 

становила 48 %, а на 1 січня 2018 р. – 65 % [1]. Тобто, де-факто більшість із 

них і сьогодні вже є сімейними фермерськими господарствами. Але де-юре 

вони залишаються господарствами населення, тому що не мають юридичного 

статусу як виробників сільськогосподарської продукції.  

Одним із перспективних напрямів становлення сімейних фермерських 

господарств є законодавче їх трактування як форми підприємницької 

діяльності. За останнім законопроектом № 1599 «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств» встановлюється, що 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. Таке господарство 

підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – 

підприємець  [2]. Згідно Закону України "Про фермерське господарство" 
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щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 

господарств, фермерське господарство може бути створене одним 

громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами 

або членами сім'ї, відповідно до закону. 

Для підвищення правового, податкового, соціального статусу сімейних 

фермерських господарств на рівень, не нижчий за інші категорії 

сільськогосподарських товаровиробників, 15 серпня 2018 року набрав 

чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності 

сімейних фермерських господарств». Законом передбачено забезпечити 

можливість для мешканців села легалізувати свою діяльність у формі 

підприємницької діяльності для фізичних осіб-підприємців, які організували 

фермерське господарство, в тому числі сімейне. Їм надано можливість бути 

платниками єдиного податку четвертої групи, який раніше мали право 

платити тільки сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи. 

При цьому дана можливість може бути реалізована за умови відповідності 

сімейного фермерського господарства сукупності таких критеріїв:  

 здійснення діяльності виключно в межах фермерського господарства, 

зареєстрованого відповідно до Закону «Про фермерське господарство»; 

 зайняття виключно виробництвом сільськогосподарської продукції, її 

переробкою та постачанням; 

 здійснення господарської діяльності (крім постачання) за місцем 

податкової адреси; 

 не використання праці найманих осіб; 

 членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени 

сім’ї цієї особи;  

 площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні, 

земель водного фонду у користуванні членів фермерського господарства 

становить не менш як 2 гектари, але не більш як 20 гектарів.  
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Проте, крім законодавчого визначення, становлення сімейного 

фермерства в Україні можливе при вирішенні цілої низки проблем, 

основними з яких є: 

- низька конкурентоспроможність для ринку переробки: сформувати 

товарну партію в індустріальній кількості та якості товару майже неможливо; 

- логістичні затрати на збір продукції від малих фермерів вищі ніж від 

крупних ферм. 

- нестача спеціальних технічних знань та знань ринку; 

- реалізація більшості продукції на свіжому ринку іде через 

посередників, які не мають до фермерів жодного відношення.  

Основою створення сімейних фермерських господарств у сучасних 

умовах, на нашу думку,  є високотоварні особисті селянські господарства. 

Проте, без стимулювання набуття ними статусу офіційного  виробника 

сільськогосподарської продукції, досягти вагомого прориву у створенні 

сімейних фермерських господарств не вдасться. Тому важливим завданням 

державної аграрної політики має стати формування достатніх фінансових 

стимулів для добровільної трансформації суб’єктів, що займаються товарним 

сільськогосподарським виробництвом у статусі господарств населення, у 

підприємницькі одиниці.  
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В УКРАЇНІ 

 
У даній статті розглянуто основні відмінності реальної та 

номінальної середньої заробітної плати. Проведено аналіз та виявлено 

найбільш оплачувані види діяльності та області, де громадяни отримують 

найвищу заробітну плату.  


