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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

В УКРАЇНІ 

 

Актуальність проблеми.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 [1]. Розвиток 

фермерського сектору в Україні – запорука розвитку сільського 

господарства. Серед пріоритетів Уряду та Мінагрополітики є стимулювання 

фермерського руху та створення успішної моделі господарювання в Україні – 

формування ефективного та соціально відповідального власника на селі. 

Метою дослідження є  аналіз сучасного стану державної підтримки 

фермерського сектору в Україні.  

  Результати наукової розвідки. Право на створення селянського 

(фермерського) господарства має кожний дієздатний громадянин України, 

який досяг 18-річного віку і виявив до цього бажання. Першочерговим 

правом користуються громадяни, які проживають у сільській місцевості і 

мають необхідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському господарстві. 

Відбір претендентів здійснюється на конкурсній основі[1]. 

Державна підтримка фермерських господарств здійснюється через 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який є 

державною бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної 

політики  щодо  фінансової  підтримки становлення  і розвитку  фермерських 

господарств.  

Для розвиткуфермерськихгосподарств та 

сільськогосподарськоїкооперації на 2018 

рікпередбачаєтьсясуттєвадержавнапідтримка у розмірі 1 млрд грн. 

Обов'язковівимоги для фермерськихгосподарств – 

отримувачівбюджетнихкоштів: 

-   зареєстровані права на власність та/абокористування земельною ділянкою; 

- наявність до 500 га с/г угідь в обробітку та до 15 млн гривеньрічного 

обороту; 



-   ідентифікація та реєстраціясільськогосподарськихтварин[5]. 

 Більш докладно хочеться зупинитися на основних аспектах підтримки 

фермерів:   

По-перше, у бюджеті передбачені дотації на утриманнякорів у розмірі 1500 

грн. на голову. Дотація буде надаватисяюридичним особам, 

щоутримуютьідентифікованих та зареєстрованихкорів молочного, молочно-

м’ясного та м’ясногонапрямупродуктивності за кожнунаявну на 01 січня 

та збережену на 01 липня корову, крім того передбачається компенсація на 

будівництво тваринницьких комплексів.  

По-друге, повернення 40% від вартості техніки та обладнання 

сільськогосподарського призначення.  У тому числі, 25% за рахунок 

бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» 

З переліком вітчизняної техніки можна ознайомитись на сайті 

Мінагрополітики.  

По-третє, компенсується 80% вартості (без ПДВ) насіння 

сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, 

сертифіковане, але не більше 30 000 гривень на одне фермерське 

господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, а також 

80% від вартості саджанців [5].  

Висновки. Стимулювання підвищення ефективності виробництва 

фермерських господарств неможливо без ефективної політики держави, 

зокрема, фінансової підтримки фермерського сектору. Фінансово-кредитна 

політика держави по відношенню до фермерського сектору має бути 

орієнтованою на стимулювання підвищення ефективності виробництва. 

Структурні зрушення, які відбуваються вимагають нових підходів до 

організації сільськогосподарського виробництва в цілях його раціоналізації і 

підвищення ефективності [3].  
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