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Матеріалами для видання «Модернізація економічної політики 

розвитку сфер діяльності та ринків» у чотирьох частинах послужили 

результати науково-дослідної роботи «Модернізація економічної політики 

розвитку сфер діяльності та ринків» (№ держреєстрації 0118U007329), яку 

колектив науковців ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»  виконував упродовж 2018–2019 рр.   

Мета цієї НДР полягала у розробленні напрямів та обґрунтуванні 

пропозицій щодо модернізації політики розвитку окремих ключових видів 

діяльності та ринків – сільського господарства, зовнішньоторговельної 

діяльності, державної служби і ринку праці.  

Модернізація традиційно розглядається як модель прогресивного 

переходу від досучасного або традиційного (аграрного)  до сучасного 

суспільства. Початок теорії модернізації поклали ідеї німецького соціолога 

Макса Вебера (1864–1920), у свою чергу її було покладено в основу парадигми 

модернізації, розробленої гарвардським соціологом Талкоттом Парсонсом 

(1902–1979). З позицій цієї теорії науковці розглядають і намагаються 

пояснити процеси модернізації в суспільстві, адже вона акцентує на 

внутрішніх факторах країни, припускаючи, що за умови надання допомоги 

«традиційні» країни можуть розвиватися за моделлю розвинених країн. Теорія 

модернізації домінувала у соціальних науках у 1950-х та 1960-х роках, а потім 

свою актуальність втратила1. Інтерес до неї повернувся у 1991 р., після 

розпаду Радянського Союзу, – під час дискусій щодо шляхів соціального та 

економічного розвитку пострадянських країн.   

На сьогодні поняття «модернізація» застосовують переважно у трьох 

різних значеннях: а) як внутрішній розвиток країн Західної Європи та Північної 

Америки, що відноситься до європейського Нового часу; б) як наздоганяючу 

модернізацію, яку практикують країни, що не відносяться до країн першої 

групи, але прагнуть їх наздогнати; в) як процеси еволюційного розвитку 

найбільш модернізованих суспільств (Західна Європа і Північна Америка), – 

тобто модернізацію розглядають як постійний процес, який наразі 

відбувається за допомогою проведення реформ та впровадження інновацій, що 

означає перехід до постіндустріального суспільства2. Особливістю сучасних 

                                                           

1 Goorha Prateek. Modernization Theory. Oxford Research Encyclopedias. URL: 

https://oxfordre.com/internationalstudies/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore

-9780190846626-e-266 
2 Гавров С.Н.. Социокультурная традиция и модернизация российского общества. Москва: Московский 

государственный университет культуры и искусств, 2002. URL: https://refubium.fu-



модернізаційних процесів є те, що варіанти сучасного суспільства 

запропоновані не тільки країнами, що відносяться до західної цивілізації, а й 

Японією, Південною Кореєю та іншими країнами Південно-Східної Азії. 

У теорії модернізації виділяють два напрями: ліберальний і 

консервативний. Ліберальний напрям розглядає процес модернізації як перехід 

від традиційного до сучасного суспільства, тобто як своєрідну 

«вестернізацію». Представники ліберального напряму відштовхувалися від 

універсальної картини суспільного розвитку, відповідно до якої всі країни 

розвиваються за єдиною схемою і зразком. Такі країни характеризуються 

ринковою економікою, відкритим суспільством, новими інформаційними 

технологіями, розвиненими мережами комунікацій, соціальною мобільністю, 

раціональністю, плюралізмом, демократією, свободою. Представники 

консервативного напряму акцентують на внутрішніх суперечностях процесу 

модернізації, конфлікті політичної участі та інституціоналізації, збереженні 

політичної стабільності й порядку (як умовах успішного соціально-

економічного розвитку), відповідно до характеру і спрямованості процесів 

розвитку національним та історичним особливостям країн, що розвиваються3. 

Іншими словами, консервативна модернізація полягає в зміні зовнішніх 

елементів функціонування соціально-економічної та політичної систем без 

глибокої соціально-політичної трансформації, тобто без упровадження 

ліберальних свобод, що сприяє встановленню модернізованих недемократичних 

режимів. Найбільш яскраві приклади таких змін – прийняття капіталістичної 

(ринкової) форми економічних відносин за авторитаризації політичних 

відносин – можна спостерігати в Китаї та Росії. 

Сучасна версія теорії модернізації орієнтована на визначення часового 

періоду або події, що «підштовхують» суспільство у напрямі модернізації4. 

Таку  «точку відліку» можуть зумовити у тому числі політичні події.  

Для України подією, що дала поштовх процесу модернізації за 

ліберальним напрямом, стало отримання незалежності у результаті розпаду 

Радянського Союзу. Відтоді в економіці почався період створення ринкових 

інститутів за зразком країн західної цивілізації. У цей період Україна активно 

                                                                                                                                                                                                 

berlin.de/bitstream/handle/fub188/14571/9785947780208_S_N_Gavrov_Sotsiokulturnye_tradition_and_modernization

_of_the_Russian_society.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3 Федотова Валентина. От догоняющей модернизации к национальной: теоретический аспект. URL:  

http://www.perspektivy.info/rus/gos/ot_dogonajushhej_modernizacii_k_nacionalnoj_teoreticheskij_aspekt_2007-12-

07.htm 
4 Modernization Theory: Definition, Development & Claims. URL: https://study.com/academy/lesson/modernization-

theory-definition-development-claims.html 



інтегрувалася у міжнародне інституційне середовище. Зокрема, модернізація 

торговельної політики відбувається за нормами та правилами Світової 

організації торгівлі, членом якої Україна стала з 2008 р. Процеси модернізації 

економіки прискорилися після підписання Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, яка передбачає  імплементацію інститутів ЄС в українську економіку. 

Модернізація економічної політики передбачає зміну пріоритетів 

розвитку галузей економіки / видів діяльності / ринків. За результатами аналізу 

сучасних проблем розвитку економіки України спочатку були визначені окремі 

(ключові) види діяльності та ринки, які найбільше потребують зміни 

пріоритетів розвитку, – сільське господарство, зовнішньоторговельна 

діяльність, державна служба і ринок праці. При формулюванні теми роботи 

науковці використали терміни «сфери діяльності» та «ринки» для 

узагальнення об’єкта дослідження. Термін «сфера діяльності» 

використовується з огляду на те, що дослідження охоплює модернізацію сфери 

державного управління. Хоча КВЕД-2010 містить вид діяльності 84.11 

«Державне управління загального характеру», проте – як у практиці 

державного управління, так і в науковій літературі – стосовно державного 

управління переважно використовується термін «сфера державного 

управління». Так, у підручнику «Державне управління» Національної академії 

державного управління при Президентові України використовується термін 

«сфера державного управління», натомість термін «вид діяльності» стосовно 

державного управління не використано жодного разу5.   

Сільське господарство та аграрні ринки є ключовими для розвитку 

економіки України, відповідно модернізація аграрної політики є пріоритетним 

напрямом модернізації економічної політики країни.   Унаслідок проведеної в 

рамках політики наздоганяючої модернізації аграрної реформи у 1994–2000 рр. 

у сільському господарстві України сформувалася мережа агрохолдингів, що 

призвело до вкрай негативних наслідків  для сільського населення, соціальної 

сфери села і природних ресурсів. На той час, коли для агрохолдингів і великих 

сільськогосподарських підприємств, які виробляють переважно продукцію на 

експорт, створена відповідна ринкова інфраструктура, малі 

сільськогосподарські виробники, які забезпечують переважно внутрішній 

продовольчий ринок, мають вкрай обмежені можливості реалізації своєї 

                                                           

5 Державне управління: підручник: у 2-х т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. 

Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) та ін. Київ; Дніпропетровськ: 

НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.  



продукції. Сільське господарство як пріоритетний вид діяльності, з огляду на 

його роль в економіці та соціальному житті країни, потребує зміни 

пріоритетів аграрної політики до стимулювання розвитку малих форм 

господарювання та їх об`єднань. Результати відповідних досліджень 

представлені у першій частині видання, присвяченій модернізації аграрної 

політики. Світовий досвід засвідчує: фермерський тип господарювання не 

зійшов з історичної сцени, а навпаки – і в умовах глобалізаційних процесів 

залишається основним у країнах ЄС і – переважно – країнах світу. Але це 

стало можливим завдяки об’єднанням індивідуальних сімейних ферм,  

насамперед малих, у виробничі (для спільного ведення господарства) та 

маркетингові (для спільних дій на ринку) структури, що активно 

підтримувалися і підтримуються державами. У першій частині видання 

представлено результати досліджень засад стимулювання розвитку 

господарських об’єднань виробників в аграрному секторі у контексті 

імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розвитку 

механізмів державної підтримки фермерства в Україні. Процеси глобалізації 

спонукали фермерів більшості країн світу до об’єднання в такі організаційно-

правові структури, які б, з одного боку, максимально зберігали переваги, 

цінності та принципи функціонування фермерських господарств, з іншого – 

становили успішну конкуренцію комерційним торговим компаніям і сприяли 

усуненню  дисбалансу щодо концентрації ринкової влади у продуктових 

ланцюжках. 

Отже, саме з метою усунення останнього модернізація аграрних ринків 

виступає ключовим завданням аграрної політики.  

У цьому аспекті у першій частині видання висвітлено особливості 

маркетингових неприбуткових об’єднань, завдяки яким зменшуються витрати 

і збільшуються доходи господарств – їх членів, підвищується товарність 

малоземельних ферм. Автори пропонують низку змін до законодавчих актів 

України, які наближають наше законодавство до законодавства ЄС у сфері 

кооперації, державної підтримки об’єднань малих виробників, кооперативного 

кредитування, оподаткування господарських некомерційних об’єднань. 

Дослідження у сфері модернізації аграрної політики проводилися також 

у напрямі розвитку механізму державної підтримки фермерства. Основною 

метою останнього є оцінка сучасного стану державної підтримки 

фермерства як ефективного способу господарювання на землі та розроблення 

пропозицій щодо удосконалення цього механізму для забезпечення 



комплементарного ефекту – нарощення виробництва безпечного 

продовольства у сегменті дрібних виробників і просування його на 

низькоплатоспроможні ринки (для вразливих верств населення). Таким чином, у 

дослідженні оцінюються механізми державної підтримки фермерства в 

Україні з точки зору забезпечення оптимального поєднання інтересів держави, 

виробників і споживачів та сприяння локальному розвитку. Одним із 

апробованих у світі засобів підтримки фермерських господарств є створення 

гарантованого каналу збуту їх продукції шляхом збільшення попиту на неї 

внаслідок надання продовольчої допомоги вразливим верствам населення. У 

процесі дослідження автори узагальнили досвід реалізації програм такої 

допомоги, на прикладі США розкрито механізм, суспільні вигоди і втрати від їх 

впровадження. Обґрунтовано необхідність, оцінено можливості та визначено 

нормативно-правові передумови запровадження продовольчих субсидій 

населенню в Україні, опрацьовано основні засади формування Державної 

цільової програми допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання 

плодоовочевої продукції в господарствах фермерського типу та заходи щодо її 

реалізації. 

Внаслідок політики наздоганяючої модернізації впродовж 1990-х і 2000-х 

років в українській економіці відбулися процеси деіндустріалізації і лібералізації 

зовнішньої торгівлі. На сьогодні результати вітчизняної моделі наздоганяючої 

ринкової модернізації економіки можна порівняти з результатами 

консервативної моделі модернізації, яка впроваджувалася у країнах Азії та яка 

вивела Китай на лідерські позиції у світовій економіці та торгівлі. Тому 

частина 2 видання – «Перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, 

один шлях» – присвячена дослідженню торговельної та промислової політики 

Китаю, модернізації торговельної політики України на ринках Китаю і 

модернізації промислової політики України з урахуванням досвіду КНР.  Хоча 

пріоритети зовнішньої торгівлі України змістилися у бік торгівлі з ЄС, проте 

це не допомогло компенсувати втрати ринків Російської Федерації, отже, 

потрібно активно використовувати можливості розвитку торгівлі з третіми 

країнами.  Відносини з Китаєм автори досліджують у рамках ініціативи уряду 

Китаю «Один пояс і один шлях» та концентрують увагу як на можливостях, 

так і на ризиках українсько-китайського співробітництва, особливо у разі 

лібералізації торговельних режимів і відкриття ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Крім торгівлі, акцент у дослідженні 

робиться також на співробітництві у сфері промисловості та інновацій.  



Також на сучасному етапі розвитку необхідно активізувати політику 

зайнятості у напрямі скорочення структурного безробіття в регіонах країни. 

Відповідні проблеми і підходи до модернізації політики зайнятості 

відображено у частині 3 видання. Дослідження авторів зосереджені на 

проблемі освітньо-професійних дисбалансів регіональних ринків праці, що  

гальмує модернізацію економічного розвитку. Існує проблема значного 

дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили за професійно-

кваліфікаційним, освітнім рівнями в різних видах економічної діяльності, 

економічних регіонах, у країні загалом. Виявлення та кількісна оцінка освітньо-

професійних дисбалансів дозволить розробити інструменти оптимізації 

освітньої політики та політики зайнятості. Досягнення поставленої мети 

передбачає виявлення регіональних особливостей професійно-кваліфікаційної 

структури зайнятості населення в Україні; класифікацію основних чинників 

впливу на попит і пропозицію робочої сили; наукові оцінки освітньо-

професійних втрат регіональних ринків праці, професійного структурного 

безробіття за регіонами країни, обсягів та структури підготовки кадрів у 

ПТНЗ та ЗВО; виявлення основних освітньо-професійних дисбалансів 

регіональних ринків праці; оцінювання стану виконання регіональних програм 

зайнятості населення в частині підготовки (перепідготовки) кадрів, 

узагальнення проблем професійної підготовки на виробництві, формалізації 

неформальних навичок. 

Для ефективного проведення економічних реформ необхідна  модернізація 

регуляторної політики країни у напрямі вдосконалення оцінки наслідків впливу 

регуляторних актів на економіку.  Відповідні дослідження також 

представлені у частині 3. У питаннях модернізації регуляторної політики 

автори зосереджують увагу  на особливостях та розвитку інструментарію  з 

оцінки можливих наслідків впровадження регуляторних актів, на порівнянні 

підходів до оцінки наслідків упровадження регулювання в Україні та в 

розвинених країнах, економічних та соціологічних методах для виконання 

таких оцінок, особливостях підходів до їх проведення у транспортному та 

енергетичному секторах. Незважаючи на те, що в Україні створено сучасне 

інституційне забезпечення для реалізації державної регуляторної політики, 

загалом державне регулювання господарської діяльності не можна вважати 

ефективним, адже визначені законодавством процедури часто не виконуються 

в повному обсязі, спрощуються, спотворюються, регуляторні органи імітують 

їх виконання та переважно є формальними і не містять кількісних оцінок 



можливих наслідків упровадження регуляторного акта для громадян, суб’єктів 

господарювання, держави. Автори обґрунтовують необхідність використання 

концепції «розумного регулювання», що передбачає: комплексну систему оцінки 

регуляторного впливу на всіх етапах державно-управлінського циклу – від 

проєктування актів, прийняття рішень, до ретроспективного розчищення і 

спрощення чинного законодавства; інтеграцію всіх зацікавлених груп та осіб у 

процес прийняття і реалізацію регуляторних рішень з метою досягнення 

максимальних економічних і суспільних вигод при здійсненні державного 

втручання на всіх рівнях державного управління; виконання прогнозних 

розрахунків; включення  процедур відстеження фактичного впливу 

регуляторних актів, ретроспективного аналізу ефектів регулювання, 

обов’язкових публічних консультацій та інших форм громадського обговорення.  

Критичним фактором для економічного розвитку країни є функціональна 

й компетентнісна спроможність державної служби та держслужбовців. 

Саме на цій проблемі зосереджені дослідження у сфері модернізації кадрової 

політики в Україні – частина 4 видання. Дослідження стосовно оцінювання 

функціональної й компетентісної спроможності державної служби та 

держслужбовців в Україні спрямоване на підтримку реформи державної 

служби, підвищення ефективності управління людськими ресурсами у сфері 

державної служби в Україні шляхом обґрунтування методології та створення 

інструментарію національної системи комплексного оцінювання 

функціональної й компетентнісної спроможності державної служби, її 

професійного потенціалу та визначення навчально-освітніх потреб, з її 

апробацією та наданням рекомендацій щодо запровадження відповідної 

системи. Такі методологія та інструментарій було як створено,  так і 

апробовано, отримані результати аналізуються у частині 4. Апробація 

напрацьованої методики показала, що  існуючий професійний етос українських 

державних службовців до кінця не вписується ані в бюрократичну, ані в 

демократичну модель, тобто модернізація сфери державної служби вже 

розпочалася, але досягнення демократичної моделі поки що не зумовила. 

Автори  надають висновки та пропозиції щодо можливості та перспектив 

використання цієї системи в діяльності Національного агентства з питань 

державної служби України. 
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ВСТУП 

У монографії представлені результати дослідження в рамках науково-

дослідної роботи «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності 

та ринків», яка виконувалася науковим колективом ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України протягом 2018–2019 років (№ держреєстрації 

0118U007329). Мета цієї роботи полягала у розробленні напрямів та 

обґрунтуванні пропозицій щодо модернізації політики розвитку окремих видів 

діяльності, зокрема сільського господарства. У цьому контексті увага була 

зосереджена на модернізації політики підтримки малих і середніх 

сільськогосподарських виробників для нарощення їх сільськогосподарського 

потенціалу в сучасних складних умовах тиску промислового аграрного 

виробництва в Україні. Концептуальна рамка наукового дослідження механізму 

державної підтримки фермерства базується на оригінальному підході авторів до 

оцінки стану державної підтримки фермерства як ефективного способу 

господарювання на землі та розроблення пропозицій щодо удосконалення 

цього механізму для забезпечення комплементарного ефекту – нарощення 

виробництва безпечного продовольства у сегменті дрібних виробників і 

просування його на низькоплатоспроможні ринки (для вразливих верств 

населення). 

Книга включає дві частини. Перша частина «Модернізація механізмів 

державної підтримки селянських фермерських господарств» присвячена аналізу 

апробованим у світі засобам підтримки фермерських господарств через 

створення гарантованого каналу збуту їх продукції шляхом збільшення попиту 

внаслідок надання продовольчої допомоги вразливим верствам населення. В 

процесі дослідження доведено, що використання в Україні (за прикладом інших 

країн, насамперед США), цього важливого інструменту стимулювання розвитку 

фермерства шляхом гарантованого збуту продукції сімейних фермерських та 

особистих селянських господарств за рахунок виплат продовольчої допомоги 

населенню на її придбання забезпечуватиме мультиплікативний ефект. З одного 

боку, це дозволить підвищити рівень та якість харчування малозабезпечених та 
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інших вразливих груп громадян, а з іншого – заохотить малих виробників до 

збільшення виробництва локальних продуктів та інтеграції у місцеві економічні 

системи. Через обмеженість фінансових ресурсів держави продовольчу 

підтримку населення доцільно започаткувати із надання допомоги 

малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої продукції в 

господарствах фермерського типу. 

Науково-практична значимість розроблених авторами підходів полягає в 

обґрунтуванні організаційно-економічного механізму програм стимулювання 

розвитку фермерства в Україні у контексті продовольчої підтримки громадян та 

можливості досягнення подвійного ефекту від запровадження продовольчих 

субсидій вразливим верствам населення в Україні: а) зниження рівня бідності, 

поліпшення раціону харчування і, відповідно, збереження здоров’я бенефіціарів 

програми; б) розширення гарантованих державою каналів збуту фермерської 

продукції (державне замовлення), що сприятиме розвитку потенціалу 

фермерства та опосередковано стимулюватиме формалізацію фермерського 

статусу товарними особистими селянськими господарствами.  

У другій частині книги «Стимулювання розвитку господарських 

об’єднань в аграрному секторі» досліджуються засади стимулювання розвитку 

господарських об’єднань виробників в аграрному секторі в контексті 

імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Процеси 

глобалізації спонукали фермерів більшості країн світу до об’єднання в такі 

організаційно-правові структури, які б, з одного боку, максимально зберігали 

переваги, цінності та принципи функціонування фермерських господарств, з 

іншого – становили успішну конкуренцію комерційним торговим компаніям і 

сприяли усуненню дисбалансу в концентрації ринкової влади у продуктових 

ланцюжках. Світовий досвід засвідчує: фермерський тип господарювання не 

зійшов з історичної сцени, а навпаки – і в умовах глобалізаційних процесів 

залишається основним в країнах ЄС і у переважній більшості країн світу. Але це 

стало можливим завдяки об’єднанням індивідуальних сімейних ферм, і 

насамперед малих, у виробничі (для спільного ведення господарства) та 
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маркетингові (для спільних дій на ринку) структури, які активно підтримувалися 

і підтримуються відповідними державними інтервенціями.  

Авторський колектив щиро вдячний рецензентам за доброзичливі поради і 

участь в обговоренні рукопису, технічному персоналу – за підготовку рукопису до 

видання, колективу редакційно-видавничого відділу – за сприяння у виданні 

книги. 
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ЧАСТИНА І. МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ СЕЛЯНСЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

РОЗДІЛ 1. ПІДТРИМКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА НАРОЩУВАННЯ 

СЕЛЯНСЬКОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

1.1. Фермерський тип господарювання у вітчизняній аграрній структурі 

Фермерством прийнято вважати вид підприємницької діяльності, змістом 

якої є виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції з 

метою отримання прибутку. Це положення зафіксоване в Законі України «Про 

фермерське господарство» (2003 р.) і зазвичай відтворюється у інших 

нормативних документах, публікаціях, коментарях тощо. Іншою ключовою 

ознакою фермерства є сімейна форма ведення господарської діяльності. 

Зазначеним Законом передбачено, що фермерське господарство (ФГ) може бути 

створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є 

родичами або членами сім’ї. Якщо ж ФГ створено одним громадянином, його 

членами можуть бути інші члени сім’ї, родичі. Сімейні фермерські господарства – 

домінуюча форма організації сільськогосподарського виробництва у світі. За 

даними ФАО до них належить 88% суб’єктів господарювання у сільському 

господарстві6. 

Однак зазначеними ключовими ознаками сутнісна характеристика 

фермерства не вичерпується. Через те, що Організація об’єднаних націй 

проголосила 2014 рік Міжнародним роком сімейних ФГ, ФАО запропонувало 

визначення сімейного фермерського господарства зі значно повнішим 

тлумаченням його сутності. Відповідно, сімейним ФГ є домогосподарство, що 

виробляє сільськогосподарську продукцію, спираючись передусім на працю 

членів сім’ї, головним чином – голови домогосподарства. Сім’я і 

сільськогосподарське виробництво пов’язані між собою, спільно розвиваються та 

                                                           

6 Sourisseau J.-M., Bonnal P., Marzin J., Losch B., Bosc P.-M. Znaczenie rolnictwa rodzinnego w procesach rozwoju. 

Wnioski і rekomendacje. Wieś i Rolnictwo. 2015. № 1. Р. 24. 
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поєднують економічні, соціальні, культурні, природоохоронні функції7 (виділення 

авт.). У Європейському Союзі поширена дефініція сімейного ФГ як місця праці та 

джерела доходу для селянина і водночас виробництва товарної продукції для 

суспільства. Такі господарства повинні бути здатними до відновлення 

виробничого потенціалу, розширеного відтворення та інновацій. У США 

вважають, що вітчизняне фермерство, окрім забезпечення країни продовольством, 

виконує іншу, не менш важливу для держави функцію: своєю турботою про 

сімейну ферму воно зберігає великі колонізовані (обжиті) земельні простори, 

природу, мораль і культуру, конфесійне різноманіття та вікові традиції8. 

Розширене трактування сутності фермерства важливе щонайменше для 

розв’язання двох завдань. По-перше, для окреслення кола суб’єктів 

господарювання в сільському господарстві України, які мають бути віднесені 

до фермерського типу господарювання, і, відповідно, можуть претендувати на 

державну підтримку. По-друге, для визначення змісту і важелів механізму 

державної підтримки фермерства.  

Сьогодні в Україні дедалі ширше коло фахівців та пересічних громадян 

усвідомлює, що вітчизняне фермерство не можна ототожнювати лише з 

виробниками сільськогосподарської продукції, які офіційно зареєстровані як 

ФГ. З одного боку, реально фермерську діяльність проводить частина 

домогосподарств (особистих селянських господарств): їх інколи називають 

«тіньовими» фермерами. З іншого ж боку, низка ФГ не виконує притаманних 

фермерству функцій: одні господарюють як типові сільськогосподарські 

підприємства на засадах масового використання найманої праці, інші здають 

свої земельні масиви в оренду (чи суборенду, якщо самі їх орендують) іншим 

структурам9. Тобто це певною мірою «несправжні» фермери. І «тіньові» і 

«несправжні» фермери мають свої мотиви перебувати у зайнятих ними нішах 

                                                           

7 Poczta W., Szuba-Baranska E., Beba P., Czubak W. Strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju 

gospodarstw rodzinnych w UE. Wieś i Rolnictwo. 2015. № 1. Р. 61. 
8 Черняков В.А. Современные факторы модернизации аграрного сектора США. США и Канада: экономика, 

политика, культура. 2012. №11. С. 89.  
9 Біленко С. Фермерство як бізнес: хто такі українські фермери і з якими проблемами вони стикаються. 2017. 

URL: https://delo.ua/business/fermerstvo-jak-biznes-hto-taki-ukrajinski-fermeri-i-z-jakimi-pro-334838/ 
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вітчизняної сільськогосподарської системи. Але з позицій організації державної 

підтримки фермерства перші мали би залучатися, а другі – відкидатися нею. 

Яке ж місце займають і яку роль виконують «офіційні» ФГ і 

домогосподарства фермерського типу у вітчизняній аграрній структурі? 

За даними Держстату, у 2017 р. в Україні функціонувало 34,1 тис. ФГ, які 

займалися сільськогосподарською діяльністю, із них 30,8 тис. мали в користуванні 

землі сільськогосподарського призначення. Це мізерна кількість ФГ порівняно з 

сусідніми країнами – членами ЄС: у Румунії, наприклад, виробників сільсько-

господарської продукції фермерського типу нараховується 3,6 млн, у Польщі –1,4 

млн, в Угорщині – 491 тис., Болгарії – 254 тис. (рис. 1.1.1). Дані про 

«несправжніх» фермерів серед вітчизняних ФГ відсутні. Певною мірою до них 

можна віднести господарства з великою площею землекористування, діяльність 

яких безпосередньо ґрунтується на використанні найманої праці. Частка ФГ з 

площею землекористування 1000,1–2000 га та їх частка у землекористуванні усіх 

ФГ у 2017 р. становили відповідно 2,1% та 19,5%. Аналогічні ж показники для ФГ 

із площею землекористування понад 2 тис. га становили 0,9% та 20,1%. Отже, 

якщо у загальній чисельності «офіційного» фермерства зазначена частина 

фермерів не надто вагома, то її вплив на обсяг і характер господарської діяльності 

– відчутний. 

 
Рис. 1.1.1. Кількість господарств фермерського типу, тис. од. 

Джерело: побудовано за даними Держстату України ( 2017 р.) та Євростату (2013 р.). 

 

ФГ входять до категорії виробників сільськогосподарської продукції 

«сільськогосподарські підприємства», загальна кількість яких у 2017 р. 
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становила 45558; отже, на ФГ припадало 75% цієї категорії сільгоспвиробників. 

Однак частки ФГ в інших показниках діяльності – як сільськогосподарських 

підприємств, так і всіх категорій господарств – значно скромніші (табл. 1.1.1). 

Таблиця 1.1.1 

Основні показники діяльності ФГ України, 2017 р. 

Показник Кількість 

Частка у показниках 

сільськогос-

подарських 

підприємств 

усіх 

категорій 

господарств 

Валова продукція сільського господарства у 

постійних цінах 2010 р., млн грн, у тому числі:  21743,1 15,5 8,7 

продукція рослинництва 20338,8 18,7 11,3 

продукція тваринництва 1404,3 4,4 2,0 

Чисельність зайнятих, тис. осіб* 96,7 15,5 3,4 

Посівні площі сільськогосподарських культур, 

тис. га, у тому числі:  4299,3 22,3 15,6 

зернових і зернобобових 2359,9 22,3 16,1 

олійних 1830,0 23,9 20,5 

картоплі 5,8 32,6 0,4 

овочевих відкритого ґрунту 7,6 25,2 1,7 

Поголів’я великої рогатої худоби, тис. гол. 106,5 9,1 3,0 

у тому числі: корів 39,2 8,4 1,0 

поголів’я свиней 238,9 7,2 3,9 
* 2016 р. 

Джерело: розраховано за даними Держстату України. 

У виробництві валової продукції сільського господарства «фермерська» 

частка у 2017 р. становила 15,5% у категорії сільськогосподарських підприємств 

і 8,7% в усіх категоріях господарств (сільськогосподарські підприємства і 

господарства населення). Галузева структура виробництва ФГ надмірно зміщена 

у бік рослинництва: співвідношення між вартістю рослинницької та 

тваринницької продукції у них становить 93,5% : 6,5% (рис. 1.1.2). В інших 

сільськогосподарських підприємствах, серед яких є птахофабрики і тваринницькі 

комплекси, вартість продукції цих галузей співвідноситься у пропорції 74,3% : 

25,7%. Варто зазначити, що в категорії «господарств населення», до якої 

відносяться і домогосподарства фермерського типу, частки виробленої 

рослинницької та тваринницької продукції становлять відповідно 65,2% і 34,8%. 

Отже, сучасні ФГ України – це виробники переважно рослинницької продукції. 

Дані табл. 1.1.1 свідчать також, що вони спеціалізуються на вирощуванні 

комерційно привабливих культур: частка зернових, зернобобових та олійних 
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культур у структурі посівних площ цих господарств у 2017 р. становила 97,5%, 

що більше, ніж у решти сільськогосподарських підприємств (93,8%). 

 
Рис. 1.1.2. Галузева структура виробництва продукції  

сільського господарства виробниками, % 
Джерело: побудовано за даними Держстату України (2017 р.). 

 

При визначенні кількості домогосподарств фермерського типу доцільно 

орієнтуватися на відповідні кількісні критерії, що використовуються у 

світі. Найпридатнішими для вітчизняних умов є показники, що застосовуються 

у Польщі та США. У Польщі первинною виробничою одиницею в сільському 

господарстві є індивідуальний виробник (rolnik indywidualny) – селянин, що має 

в користуванні земельні угіддя площею не менше 1 га. У США ФГ вважається 

домогосподарство з річним обсягом реалізації сільськогосподарської продукції 

(продає або може нормально продавати) на суму понад 1 тис. дол.10. Застосуємо 

ці критерії для сільських домогосподарств України. 

За даними вибіркового обстеження Держстатом сільськогосподарської 

діяльності населення у 2017 р. 22% сільських домогосподарств мали земельні 

ділянки площею понад 1 га. У їх розпорядженні перебувало 73,3% усієї площі 

землі, що використовували сільські домогосподарства. Поширення цих 

показників на всю сукупність сільських домогосподарств (4,6 млн) показує, що 

в Україні нараховується 1012 тис. домогосподарств із площею понад 1 га, а 

                                                           

10 America’s Diverse Family Farms. Economic Information Bulletin. 2017. Nо. 185. P. 3.  

URL: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/86198/eib-185.pdf?v=0 
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загальний розмір їх землекористування перевищує 4,1 млн га. Ця площа майже 

дорівнює загальній посівній площі «офіційних» ФГ. 

Разом із цим група сільських домогосподарств з площею 

землекористування понад 1 га дуже неоднорідна. У її складі 860 тис. 

господарств (85,0%) – з площею 1,01–5,00 га, 92 тис. (9,1%) – 5,01–10,00 га і 60 

тис. (5,7% ) – з площею понад 10 га. Середні розміри землекористування 

господарств кожної підгрупи становлять, відповідно, 2,0 га, 7,1 та 29,6 га. На 

останню підгрупу припадає 31,4% усієї площі землі, якою користуються 

сільські домогосподарства України. До домогосподарств фермерського типу 

можна віднести всі господарства з площею понад 2 га. За нашими 

розрахунками, їх загальна кількість становитиме 582 тис. – 12,6% від загальної 

кількості домогосподарств, які займаються сільськогосподарською діяльністю.  

Обсяг ресурсів, якими розпоряджаються домогосподарства фермерського 

типу, також можна оцінити за даними Держстату України про основні 

характеристики домогосподарств у сільській місцевості. Щодо їх 

землекористування, то воно становить приблизно 3,5 млн га (землі у 

користуванні домогосподарств з площею понад 2 га). Визначений обсяг 

землекористування можна вважати і розміром посівної площі їх 

сільськогосподарських культур. Що ж стосується поголів’я худоби в 

домогосподарствах цього типу, то воно визначено у такій кількості: велика 

рогата худоба – 495 тис. гол. (29,1% від загальної кількості в сільських 

домогосподарствах), у т.ч. корови – 361 тис. гол. (29,1%), свині – 652 тис. гол. 

(27,8%). 

Для оцінки чисельності домогосподарств фермерського типу за 

критерієм, що використовується у США, можна скористатися матеріалами 

вибіркового обстеження умов життя домогосподарств: вони містять дані про 

дохід від продажу сільськогосподарської продукції. Групування сільських 

домогосподарств за цим показником показує, що у 2016 р. 47,3% з них не мали 

доходу від продажу сільськогосподарської продукції, у 35,9% цей дохід був 

меншим від суми, еквівалентної 500 дол. США, у 6,4% (294 тис.) він становив 

суму, еквівалентну 500,1–750 дол. у 4,4% (202 тис.) – 750,1–1000 дол. і у 6,0% 
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(276 тис.) – понад 1 тис. дол. США (рис. 1.1.3). Якщо до домогосподарств 

фермерського типу (враховуючи недостатньо сприятливі умови сімейного 

господарювання в Україні) зарахувати не лише групу з річним доходом, 

еквівалентним понад 1 тис. дол., але й групу з доходом 750,1–1000 дол. та 

частину господарств групи з доходом 500,1–750 дол., то отримаємо 625 тис. 

домогосподарств. Ця кількість близька до кількості домогосподарств 

фермерського типу, визначеної за критерієм розміру землекористування. 

 
Рис. 1.1.3. Структура сільських України домогосподарств  

за розміром доходу від продажу сільськогосподарської продукції, % 

Джерело: розраховано авторами за матеріалами вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств (2016 р.). 

 

Матеріали вибіркового обстеження умов життя домогосподарств дають 

можливість оцінити внесок домогосподарств фермерського типу у 

виробництво валової продукції сільського господарства категорією 

виробників «господарства населення» та всіма категоріями господарств, а 

також визначити чисельність осіб, зайнятих у домогосподарствах 

зазначеного типу. За нашими розрахунками, у 2016 р. частка 

домогосподарств фермерського типу у вартості виробленої усіма сільськими 

домогосподарствами сільгосппродукції становила 38,3%. У 2017 р. у 

категорії «господарства населення» було вироблено валової продукції 

сільського господарства на суму 108,6 млрд грн (у постійних цінах 2010 р.), 

із неї на сільські домогосподарства, за нашими розрахунками, припадало 88,5 
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млрд грн. Логічно стверджувати, що 38,3% цього обсягу, тобто 33,9 млрд 

грн, припадає на домогосподарства фермерського типу. 

Вихідними даними для визначення чисельності осіб, зайнятих 

сільськогосподарською діяльністю в домогосподарствах фермерського типу, 

послужили, по-перше, розрахункова кількість зайнятих в особистих 

селянських господарствах, що у 2016–2017 рр. становила 2,2 млн осіб, і, по-

друге, підхід, за яким при обстеженні умов життя домогосподарств відносять 

члена домогосподарства до зайнятого в ОСГ: витрата робочого часу хоча б 1 

год на тиждень на виробництво сільськогосподарської продукції з метою її 

продажу. З огляду на це 2,2 млн осіб були розподілені між 

домогосподарствами, що мали дохід від продажу сільськогосподарської 

продукції: на господарства фермерського типу припало 803 тис. осіб. 

Об’єднавши кількісні характеристики домогосподарств фермерського типу з 

показниками діяльності зареєстрованих фермерських господарств, 

отримаємо дані, за якими можна оцінити місце фермерства у вітчизняній 

аграрній структурі (табл. 1.1.2). 

І воно – як видно із табл. 1.1.2 – набагато вагоміше, ніж коли 

характеризувати його лише даними про зареєстровані ФГ. Насамперед реальна 

чисельність виробників сільськогосподарської продукції фермерського типу 

наближається до 660 тис. одиниць, тобто вона зіставна з кількістю 

відповідного типу господарств у країнах ЄС. Частка вітчизняного фермерства 

у валовій продукції сільського господарства перевищує 22%, у чисельності 

зайнятих – 31%, у посівних площах сільськогосподарських культур – 28%; у 

поголів’ї основних видів худоби досягає 15–20%. Визначальна роль у 

формуванні зазначених показників належить домогосподарствам 

фермерського типу. Увесь цей масив виробників сільськогосподарської 

продукції з пріоритетною увагою до домогосподарств фермерського типу мав 

би стати об’єктом державної підтримки фермерства. Разом із цим мета, умови 

надання і склад отримувачів підтримки мають визначатися окремо для її 

кожного конкретного виду. 

 



23 

Таблиця 1.1.2 

Господарства фермерського типу в аграрній структурі України, 2017 р. 

Показник 

Усі 

категорії 

господарств 

У т. ч. господарства 

фермерського типу 

Частка 

господарств 

фермерсько-

го типу у 

всіх 

категоріях 

господарств, 

% 

Частка 

домо-

господарств 

у госпо-

дарствах 

фермерсько-

го типу, 

% 

Усього 

З них 

зареєст-

ровані  

ФГ 

домогос-

подарства 

фермер-

ського 

типу 

1. Кількість виробників с/г 

продукції, тис. од., у т.ч.: 
4645,6 659,1 34,1 625,0 14,2 94,8 

– сільськогосподарські 

підприємства 
45,6 34,1 34,1 - 0,7 х 

– господарства населення 

(сільські домогосподарства) 
4600,0 625,0 - 625,0 13,5 х 

2. Валова продукція сільського 

господарства у постійних 

цінах 2010 р., млрд грн 

249,2 55,6 21,7 33,9 22,3 61,0 

3. Чисельність зайнятих, тис. 

осіб** 
2866,5 900,6 97,6 803,0 31,4 89,2 

4. Посівні площі 

сільськогосподарських 

культур, млн га 

27,6 7,8 4,3 3,5 28,3 44,9 

5. Поголів’я, тис. гол.:       

 великої рогатої худоби 3530,8 601,5 106,5 495,0 16,8 82,3 

 у т.ч. корів 2017,8 400,2 39,2 361,0 19,8 90,2 

поголів’я свиней 6109,9 890,9 238,9 652,0 14,6 73,2 
** 2016 р. 

Джерело: розраховано за даними Держстату України. 

 

Динаміка і структура фермерського типу господарювання у контексті 

структурних деформацій. Становлення фермерського укладу було однією із 

цілей ринкових трансформацій аграрного сектора України. У грудні 1991 р. було 

ухвалено Закон України «Про селянське (фермерське) господарство», яким 

зазначені господарства були визнані рівноправною формою господарювання 

поряд з іншими організаційно-правовими формами ведення сільського 

господарства. Постановою Верховної Ради про введення в дію зазначеного закону 

місцевим Радам народних депутатів доручалося до 20 січня 1992 р. вирішити 

питання про вилучення із земель колгоспів, радгоспів та інших 

сільськогосподарських підприємств та організацій диференційовано не менше 7–

10% сільськогосподарських угідь і їх передачу до складу земель запасу, із яких ці 

землі мали надаватися громадянам, які бажали організувати селянське 
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(фермерське) господарство. Новостворювані господарства звільнялися від 

оподаткування на три роки, а в трудонедостатніх населених пунктах – на п’ять 

років; на період становлення їм надавалася допомога на інфраструктурне 

облаштування, придбання техніки тощо. Було створено Український фонд 

підтримки селянських (фермерських) господарств, що з часом трансформувався в 

Український державний фонд підтримки ФГ (Укрдержфонд): через нього 

реалізовувались заходи зі стимулювання розвитку фермерського укладу. 

Свого часу дослідники виділяли три етапи розвитку ФГ в Україні. На 

першому етапі, коли реалізовувалися перелічені вище заходи сприяння 

фермерському рухові, кількість ФГ зросла від 2,1 тис. у 1991 р. до 34,8 тис. у 

1995 р. Другий етап характеризується стабілізацією цієї чисельності на рівні 

35–36 тис., що пояснюється погіршенням умов для створення і розвитку ФГ 

через загострення економічної ситуації у країні та, відповідно, зменшенням 

бюджетного фінансування Українського державного фонду їх підтримки. 

Третій етап пов’язувався із прийняттям указу Президента України від 3 грудня 

1999 р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 

сектора економіки» і ухваленням Верховною Радою нового земельного 

кодексу11. Відповідно до цього yказу земельні паї членів колективних сільсько-

господарських підприємств трансформувалися у приватні земельні ділянки, 

сільгосппідприємства ліквідовувались, а на їх виробничих фондах і приватних 

земельних ділянках селян створювалися нові виробничі формування, у тому 

числі й ФГ. Завдяки цьому вже у 2000 р. кількість ФГ зросла до 38,4 тис. і 

надалі збільшувалася, досягнувши 43,4 тис. у 2007 р. 

Розвиток фермерського сегмента в період після 2000 року визначався не 

лише деяким поліпшенням можливостей для організації нових господарств, а й 

необхідністю їх пристосування до тих економічних механізмів ринкового типу, 

які у той час створювались в Україні. А у формуванні останніх переважала 

спрямованість на забезпечення сприятливого інституційного середовища, 

ринкової інфраструктури, системи державної підтримки, інших умов для 

                                                           

11 Розвиток різноукладності на селі: особливості, проблеми / В.В. Юрчишин, Л.М. Шевченко, В.Х. Брус та ін.; 

за ред. В.В. Юрчишина. Київ: ННЦ ІАЕ, 2004. 446 с. С. 205–207. 
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відродження великотоварного виробництва. Це ускладнило розвиток 

фермерського сегмента, загальмувало збільшення і навіть зумовило скорочення 

чисельності ФГ. Водночас ті господарства, що продовжували функціонувати, 

пристосувавшись до існуючих умов, нарощували обсяги виробництва; 

створювались і нові господарства (рис. 1.1.4). 

 
Рис. 1.1.4. Динаміка показників розвитку ФГ у 1995–2017 рр. 

(1995 р. = 100%), % 
Джерело: складено за даними Держстату України (2016 р.). 

 

Як видно із рис. 1.1.4, найбільше скорочення кількості ФГ відбулося в 

період між 2010 р. та 2015 р. Значною мірою це було пов’язано з вибуттям із 

обліку господарств, розташованих в АР Крим та на частині територій 

Донецької та Луганської областей унаслідок їх окупації. Це спричинило 

зменшення чисельності фермерського сегмента на 1,1 тис. господарств. Решта 

його скорочення зумовлена припиненням діяльності господарств через 

зазначені вище несприятливі умови функціонування та інші обставини (у т.ч. 

внаслідок воєнних дій у «сірій» зоні на Донбасі – понад 650 господарств). 

Показово, що при збільшенні загальної кількості ФГ у 2016–2017 рр. на 1834 

од. чисельність господарств, які мали сільськогосподарські угіддя, зменшилася 

на 1211 одиниць. Водночас постійно зростає середня площа землекористування 

господарств, які мають сільськогосподарські угіддя: у 2005 р. вона становила 93 
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га, у 2010 р. – 132 га, у 2015 р. – 136, а у 2017 р. уже 149 га. При цьому 

посилюється тенденція до зменшення частки тваринницької продукції у 

структурі виробництва ФГ: якщо у 1995 р. вона досягала 14,5%, у 2000 р. – 

7,1%, а у 2017 р. 6,5%. 

Відзначене вище зростання середньої площі землекористування ФГ 

побічно вказує на збільшення в їх структурі кількості господарств із великими 

розмірами сільськогосподарських угідь. Детальніше цей процес характеризує 

розподіл господарств за розмірами сільгоспугідь (табл. 1.1.3). 

Таблиця 1.1.3 

Розподіл ФГ за розміром  

сільськогосподарських угідь, 2005–2017 рр. 

Групи 

господарств за 

розміром 

сільськогосподарс

ьких угідь 

Частки господарств у їх загальній 

кількості, % 

Частки господарств у площі 

використовуваних сільгоспугідь, % 

2005 2010 2015 2017 

2017 

+ - до 

2005 
2005 2010 2015 2017 

2017 

+/- 

до 

2005 

Господарства, що 

мали 

сільгоспугіддя – 

всього 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

у т.ч. з площею:           

до 5 га 15,5 14,7 11,1 9,5 – 6,0 0,6 0,4 0,3 0,2 – 0,4 

5,01–10 га 10,9 10,1 8,7 7,8 – 3,1 0,9 0,7 0,5 0,4 – 0,5 

10,01–20 га 12,9 12,3 11,9 11,8 – 1,1 2,2 1,6 1,4 1,2 – 1,0 

20,01–50 га 37,0 34,9 35,2 34,5 – 2,5 15,3 11,5 9,9 8,8 – 6,5 

50,01–100 га 9,7 10,9 12,8 13,5 + 3,8 7,3 6,8 6,8 6,5  – 0,8 

100,1–500 га 10,4 12,2 14,2 16,0 + 5,6 25,3 24,3 24,2 25,0 – 0,3 

500,01–1000 га 2,0 2,7 3,4 3,9 +1,9 14,9 16,5 17,7 18,3 + 3,4 

1000,01–2000 га 1,2 1,6 1,9 2,1 + 0,9 17,3 18,7 19,1 19,5 + 2,2 

Понад 2000 га 0,4 0,6 0,8 0,9 + 0,5 16,2 19,5 20,1 20,1 + 3,9 

Джерело: складено за даними Держстату України. 

Як видно із табл. 1.1.3, частки господарств з площею до 5 га, 5–10 га, 10–

20 га та 20–50 га, а також їх частки у площі використовуваних у фермерському 

сегменті сільськогосподарських угідь у 2005–2017 р. постійно зменшувались. 

Натомість зростали відповідні частки господарств з площею понад 500 га, серед 

них найбільший приріст землекористування відбувся у групі господарств 

розміром понад 2 тис. га. Привертає увагу динаміка груп площею 50–100 та 
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100–500 га: їх частки у загальній кількості ФГ збільшувались, а у загальному 

обсязі землекористування зменшувались. 

Загалом дані табл. 1.1.3 свідчать про розвиток у фермерському сегменті 

процесів концентрації, що супроводжується зміною його структури на 

користь середніх, великих і (за фермерськими мірками) надвеликих 

господарств. Упродовж останніх 12 років частка ФГ площею до 50 га 

зменшилась від 76,3% у 2005 р. до 63,6% у 2017 р. (на 12,7 в.п.). Водночас 

частка господарств площею 50–500 га збільшилась від 20,1% до 29,5% (на 9,4 

в.п.), площею 500-2000 га – від 3,2% до 6,0% (на 2,8 в.п., або в 1,7 раза), а 

площею понад 2000 га – від 0,4 до 0,9% (на 0,5 в.п. або у 2,9 раза). Щодо 

останньої групи, то у 2005 р. у ній нараховувалось 176, а у 2017 р. – 269 

господарств, у тому числі 163 господарства із середнім розміром 

землекористування 2,5 тис. га, 46 – із середнім розміром 3,4 тис. га і 60 – із 

середнім розміром 6,0 тис. га. 

Подібні зміни відбувалися в зазначений період і серед 

сільськогосподарських підприємств, де відбувався процес їх «холдингізації». 

Їм, як і зазначеним вище процесам у фермерському сегменті, об’єктивно 

сприяла система державного регулювання розвитку аграрного сектора, 

зорієнтована на підтримку великотоварного виробництва. Під впливом цієї 

системи структурні трансформації в середовищі ФГ призвели до зростання 

чисельності великих і надвеликих господарств та втрати дедалі більшою їх 

частиною сутнісних ознак фермерського типу господарювання. Чисельність же 

тієї частини, що іще зберігає такі ознаки, скорочується, внаслідок чого сфера 

функціонування реального фермерства в сегменті зареєстрованих ФГ 

звужується під впливом двох чинників: зменшення кількості «класичних» і 

зростання кількості «несправжніх» фермерів. Зазначеному сприяли й зміни в 

організаційно-правовому статусі ФГ, спрямовані на посилення його 

підприємницьких характеристик та послаблення сімейного характеру 

виробничої діяльності (вставка 1.1.1). 
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Вставка 1.1.1 

Організаційно-правовий статус ФГ у вітчизняному законодавстві. На етапі становлення 

фермерства в Україні у законодавстві закладалися загальноприйняті засадничі принципи 

фермерства, які були закріплені Законом України від 20 грудня 1991 р «Про селянське 

(фермерське) господарство». Він уперше встановив правові умови і порядок створення ФГ. 

При цьому найістотнішою відмінною рисою селянського (фермерського) господарства від 

діючих у сільському господарстві господарюючих суб’єктів початку 90-х років в Україні, був 

родинно-сімейний характер його організації, що формує почуття господаря у селянській сім’ї з 

покоління в покоління безвідносно до його юридичного статусу. Створення селянського 

(фермерського) господарства за законом 1991 р. дозволяло громадян України особистою 

працею членів цього господарства займатися товарним сільськогосподарським виробництвом, 

при цьому використання найманих працівників було підставою для припинення діяльності 

селянського (фермерського) господарства. У 1993 р. до цього закону було внесено певні зміни, 

проте обидві редакції закону України «Про селянське (фермерське) господарство» (1991 р., 

1993 р.) надавали фермеру право вибору – ставати юридичною особою чи функціонувати як 

неюридична особа з використанням прав юридичної особи. У 2003 р. було ухвалено новий 

закон, який чинний і дотепер, – Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 

2003 р., який відібрав у фермерів право вибору і чітко зазначає, що ФГ є юридичною особою, а 

не лише може користується її правами, як це дозволялось законом «Про селянське 

(фермерське) господарство». Усталена в Україні законодавча практика щодо того, що ФГ – це 

тільки юридична особа або ФОП, є алогічною і шкідливою для розвитку вітчизняного 

сільського господарства і села. 

 

У середовищі сільських домогосподарств також відбувається втрата 

потенціалу фермерського господарювання. Як зазначалося, до 

домогосподарств фермерського типу в Україні можна віднести сільські 

домогосподарства з обсягом реалізації сільськогосподарської продукції на 

суму, еквівалентну понад 1 тис. дол. США, 750–1000 дол. і частину 

домогосподарств з обсягом реалізації 500–750 дол. США на рік. Величина 

цих груп у 2005–2016 рр. демонструвала різноспрямовану динаміку. До 2013 

р. їх частка загалом зростала, а після цього – знижувалася. Найбільші 

коливання відбулися у групі з річним обсягом реалізації, еквівалентним 

понад 1 тис. дол.. США: у 2005 р. її частка в загальній кількості сільських 

домогосподарств становила 11,8%, у 2010 р. – 18,0%, 2013 р. – 18,6%, 2014 р. 

– 14,7%, 2015 р. – 7,3%, 2016 р. – 6,0%. Динаміка інших двох груп була 

плавнішою, але загалом вкладалася у зазначену тенденцію. Окремі 

характеристики згаданих груп, як певні індикатори фермерського потенціалу 

сільських домогосподарств, подано у табл. 1.1.4. 
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Таблиця 1.1.4 

Економічні та соціальні характеристики сільських домогосподарств 

з потенціалом фермерського господарювання, 2005–2016 рр. 
(у розрахунку на одне домогосподарство) 

Показник 

Групи домогосподарств з річним доходом від реалізації сільсько-

господарської продукції на суму, еквівалентну доларам США 

понад 1000 750,1–1000 500,1–750 

2005 2013 2016 2005 2013 2016 2005 2013 2016 

1. Частка домогосподарств у 

групі, % 
11,8 18,6 6,0 6,5 4,8 4,4 9,7 5,7 6,4 

2. Дохід від сільсько-

господарської діяльності, 

дол. США 

2558 3705 2381 1702 2087 1528 1378 1909 1257 

3. У т.ч. дохід від продажу 

сільськогосподарської 

продукції, дол. США 

1683 2286 1718 862 863 851 617 625 618 

4. Середня кількість осіб в 

домогосподарстві 
3,28 3,04 2,96 3,06 2,91 2,69 3,03 2,88 2,71 

5. Частка домогосподарств з 

дітьми, % 
49,2 59,1 36,2 42,7 30,3 29,2 42,1 24,4 32,2 

6. Частка домогосподарств з 

особами пенсійного віку, % 
42,8 64,4 43,2 49,6 44,4 32,8 55,0 44,3 48,0 

Джерело: розраховано на основі первинних даних вибіркового обстеження Держстатом умов 

життя домогосподарств. 

Про вичерпання потенціалу фермерського господарювання в сільських 

домогосподарствах свідчить не лише стрімке зменшення після 2013 р. частки 

господарств з річним доходом від реалізації сільськогосподарської продукції на 

суму, еквівалентну понад 1000 дол. США, та зниження частки господарств з 

доходом 750–1000 дол., а й динаміка інших показників табл. 1.1.4. Так, у всіх 

поданих у таблиці групах домогосподарств після 2013 р. істотно зменшились 

загальні доходи від сільськогосподарської діяльності (сума виручки від продажу 

сільськогосподарської продукції, вартості спожитої в домогосподарстві продукції 

власного виробництва і вартості продукції власного виробництва, безкоштовно 

переданої родичам та іншим особам), і дохід від продажу сільськогосподарської 

продукції. 

Погіршилися також демографічні характеристики цих домогосподарств, 

зокрема чітко проявляється тенденція до зменшення кількості їх членів. Про 

наявність негативних явищ свідчить і динаміка часток домогосподарств з 

дітьми та особами пенсійного віку: у більшості випадків вони зменшуються, що 

є наслідком скорочення народжуваності та зростання смертності сільського 
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населення. Водночас показники розміру та складу поданих у табл. 1.1.4 груп 

домогосподарств кращі, ніж у решти сільських домогосподарств. Для 

порівняння: загалом в Україні у вибірці обстеження 2016 р. середній розмір 

сільського домогосподарства становив 2,3 особи, частка домогосподарств з 

дітьми – 24,3%, з особами пенсійного віку – 57,1%. Загалом же динаміка 

демографічних характеристик сільських домогосподарств фермерського типу 

відображає погіршення людського потенціалу їх розвитку. 

Істотне зниження після 2013 р. часток домогосподарств фермерського типу 

в загальній кількості сільських домогосподарств, їх загальних доходів від 

сільськогосподарської діяльності, у т. ч. доходу від реалізації 

сільськогосподарської продукції, у доларовому еквіваленті частково пов’язане з 

погіршенням економічної ситуації у країні та знеціненням національної валюти. 

Водночас це зниження значною мірою було зумовлене припиненням навіть тієї 

незначної підтримки селянських господарств, яка надавалась їм у попередні роки. 

У 2012 р., наприклад, на загальнодержавному рівні виділялися кошти для дотацій 

на утримання і збереження молодняку ВРХ у цих господарствах, часткове 

відшкодування витрат на придбання установок індивідуального доїння корів; в 

областях зазначені види підтримки доповнювались місцевими заходами. Це 

давало надію на посилення державного сприяння розвиткові селянських 

господарств, переростання їх у ФГ, що й відобразилось у нарощуванні 

фермерського потенціалу сільських домогосподарств у 2005–2013 рр. Припинення 

же такого сприяння стала однією з причин занепаду цього потенціалу. 

1.2. Еволюція державної підтримки фермерства в Україні  

Становлення та розвиток державної підтримки агровиробників: 

можливості та виклики для господарств фермерського типу. Упродовж 

першої половини 1990-х років регіональними асоціаціями фермерів було 

обґрунтовано й надано низку пропозицій до різних законодавчих актів щодо 

сприяння розвитку фермерства в Україні. Проте більшість із них не знайшли 

відображення у практиці здійснюваної аграрної політики. Перш за все, йдеться 

про недотримання норм Закону України «Про селянське (фермерське) 
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господарство» в частині фінансування Укрдержфонду. Так, наприклад, у 

1996 р. фінансування фонду було виконано лише на 16%12. Загалом упродовж 

1990-х років фінансування розвитку ФГ через Укрдержфонд здійснювалося 

досить кволо (рис. 1.2.1).  

 
Рис. 1.2.1. Фінансова підтримка ФГ через Укрдержфонд  

за період 1995-2018 рр., млн грн 
Джерело: побудовано за даними Укрдержфонду та Державної казначейської служби України 

 

Друга половина 1990-х років стала першим суттєвим викликом для 

сільського господарства незалежної України, що характеризується глибокою 

фінансово-економічною кризою платоспроможності сільськогосподарських 

виробників. Порушення старих господарських зв’язків та механізмів, 

лібералізація внутрішнього ринку13, диспаритет цін на промислову та 

сільськогосподарську продукцію, гіперінфляція стали ключовими причинами 

фінансово-економічної неспроможності більшості вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств та ФГ. За умов обмеженості бюджетних 

ресурсів держава пішла на вимушений крок – зниження рівня та спрощення 

процедур оподаткування сільськогосподарських виробників. Із 1999 р. уведено 

в дію два механізми непрямої підтримки агровиробників: фіксований 

                                                           

12 Левчук К.І. Участь громадських організацій в реформуванні агропромислового комплексу України (1991–1996 

рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 

Історія. 2009. Вип. 15. С. 160–165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2009_15_35 
13 Із 1993 р. в Україні було суттєво лібералізовано зовнішньоторговельний режим. 
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сільськогосподарський податок14 (ФСП) та спеціальний режим сплати ПДВ15. 

Під дію цих механізмів непрямої підтримки підпадали сільськогосподарські 

виробники, зареєстровані як юридичні особи, тобто сільськогосподарські 

підприємства різних організаційно-правових форм та ФГ. Ці форми підтримки 

стали основними для агровиробників, включаючи ФГ, на період до 2004 р. 

Ще одним суттєвим викликом для аграрної політики та системи підтримки 

став занепад галузі тваринництва, що супроводжувалося скороченням поголів’я 

сільськогосподарських тварин, зниженням обсягів виробництва та, відповідно, 

скороченням споживання населенням продуктів тваринного походження. Занепад 

у галузі тваринництва був обумовлений збитковістю виробництва внаслідок 

низьких закупівельних цін (наприклад, частка закупівельних цін у кінцевій ціні 

м’яса у торговельній мережі становила 41–58%16). Висока збитковість 

виробництва основних видів тваринницької продукції (молока та м’яса) призвела 

до його занепаду у секторі сільськогосподарських виробників, включаючи ФГ 

(зокрема, обсяги виробництва молока скоротились у понад 5 разів). Натомість для 

більшості домогосподарств населення в умовах обмеженості джерел доходів 

сільськогосподарська діяльність стала ключовим елементом не лише у 

задоволенні власних споживчих потреб, а й отриманні доходів шляхом реалізації 

частини продукції. Втрачаючи традиційну сировинну базу (сільськогосподарські 

підприємства) переробні підприємства відчували серйозну нестачу молока й м’яса 

для здійснення своєї діяльності. Тож переробні підприємства та домогосподарства 

були включені також до механізму спеціальної сплати ПДВ шляхом 

запровадження дотацій постачальникам молока і м’яса за рахунок сум ПДВ, що 

мали сплачуватися переробними підприємствами до бюджету. У такий спосіб 

домогосподарства, які на той час були основними виробниками молока і м’яса, 

були включені в систему державної підтримки. 

                                                           

14 Закон України від 17 грудня 1998 року №320-XIV «Про фіксований сільськогосподарський податок». URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-14 
15 Закон України від 18 лютого 1999 року №442 «Про податок на додану вартість».  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-14#Text 
16 Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених у 2003–2004 роках 

та І кварталі 2005 року на фінансову підтримку виробництва продукції тваринництва та рослинництва. URL: 

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/467753 
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Для вирішення проблеми занепаду виробництва у галузі тваринництва в 

2001 р. було затверджено Програму стабілізації та розвитку тваринництва і 

птахівництва на 2001–2004 роки17. Згідно з Програмою було введено два 

ключові механізми підтримки виробників: бюджетні доплати за зданих 

високовагових сільськогосподарських тварин; бюджетні доплати (з 2003 р.) за 

збережене поголів’я корів м’ясного та молочного напрямів, овець та кіз. 

Оскільки на той час основна частина поголів’я сільськогосподарських тварин 

утримувалась у секторі домогосподарств населення, саме вони мали стати 

головними об’єктами підтримки.  

За період дії механізмів підтримки у галузі тваринництва було спрямовано: 

понад 12 млрд грн – для підтримки молоковиробників; понад 5 млрд грн – за 

здані ВРХ, по 3,3 млрд грн – за зданих свиней та птицю; 2,0 млрд – за 

збереження та приріст поголів’я ВРХ (м’ясних і молочних порід). Проте 

механізми підтримки виробників тваринницької продукції виявилися 

недостатньо ефективними з ряду причин: по-перше, внаслідок непрямого 

перерозподілу бюджетних коштів на користь переробних підприємств, для яких 

механізм дотацій став можливістю для зниження закупівельних цін18; по-друге, 

бюджетні кошти були доступні обмеженому колу агровиробників (так, 

наприклад, частка реалізованої худоби, щодо якої проведено доплати у 

Закарпатській області, де основними виробниками є домогосподарства та ФГ, у 

2004 р. становила лише 2%, тоді як у Дніпропетровській та Київській областях з 

потужними тваринницькими комплексами – майже 50%); по-третє, внаслідок дії 

ефекту масштабу виробництва (через відсутність обмежень щодо сум підтримки, 

наданої одному виробнику, значна частина підтримки діставалась невеликій 

кількості виробників із великими обсягами виробництва та захищеними у 

політикумі інтересами). У підсумку більшість вигід від дії цього механізму 

отримали великі агровиробники, зокрема птахофабрики, виробництво м’яса 

птиці в яких за декілька років зі збиткового перетворилося на надприбуткове. 

                                                           

17 Постанова КМУ від 11 липня 2001 року №799 «Про заходи щодо стабілізації та розвитку тваринництва і 

птахівництва на 2001–2004 роки». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/799-2001-%D0%BF 
18 Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, О.Л. Попова та ін.; за 

ред. д-ра екон. наук О.М. Бородіної; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2008. С. 58–60. 
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Натомість дрібні виробники (домогосподарства, ФГ) хоч і отримали доступ до 

програм підтримки, проте на практиці – через невеликі обсяги зданої продукції у 

розрахунку на одного виробника – бюджетні кошти не створювали відповідних 

стимулів для збереження і розширення масштабів виробництва. 

Для поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств та 

ФГ із 2000 р. також було запроваджено механізм часткової компенсації ставок 

за кредитами комерційних банків. Незважаючи на те, що у 2000–2012 рр. на ці 

цілі було виділено понад 5,1 млрд грн, подолати проблему браку обігових 

коштів сільськогосподарських підприємств та ФГ не вдалося через ряд 

інституційних (як, наприклад, встановлення верхньої межі ставки кредиту, що 

підлягає компенсації) та комерційних (короткі терміни кредитування, 

гарантування стовідсоткової застави кредиту) обмежень. 

З 2004 р. в Україні значно посилились тенденції корпоратизації аграрного 

сектора, інтереси якого лобіювалися у законодавчих та виконавчих органах 

влади. Внаслідок цього зростаючі обсяги аграрного бюджету стали предметом 

особливої боротьби за доступ до цих коштів корпоративних підприємств, 

розміри, кількість та сила впливу яких поступово зростали. Розширення 

масштабів державної підтримки агровиробників було закріплено Законом 

України «Про державну підтримку сільського господарства» (2004 р.) та 

Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 

року (2007 р.). У 2006 р. впроваджується підтримка агровиробників, що 

займаються рослинництвом, – через уведення погектарних платежів. Цей вид 

підтримки був доступний лише агровиробникам – юридичним особам. Таким 

кроком уряд намагався стимулювати ведення диверсифікованого виробництва у 

галузі рослинництва. Проте відсутність підтримки переробки цієї продукції та 

високий зовнішній попит стали наслідками нарощування лише виробництва 

зернових та олійних культур в Україні та їх подальшого експорту за кордон. 

Контроль над експортними каналами та активне лобіювання при розподілі 

підтримки створювали додаткові вигоди та можливості виключно 

агрохолдингам, доступ яких до фінансових ресурсів забезпечував широкі 

можливості для розширення виробничої діяльності шляхом нарощування 
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земельного банку. У 2008 р. масштаби підтримки виробничих програм 

досягнули свого піку (рис. 1.2.2), проте ключові виклики у галузі тваринництва 

(підвищення рентабельності виробництва, за винятком птахівництва) і 

рослинництва (диверсифікація вирощуваних сільськогосподарських культур) 

так і не були вирішені. 
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Рис. 1.2.2. Динаміка підтримки агровиробників в Україні, млн грн 

Джерело: розраховано автором на основі даних ОЕСР. 

ФГ хоч формально і мали право доступу до загальних програм та механізмів 

підтримки агровиробників, проте більшість із них унаслідок, як правило, їх малих 

масштабів виробництва та земельного банку не мали рівного доступу до них за 

виключенням пільгового режиму сплати ПДВ. Проте завдяки підвищенню 

прибутковості діяльності (переважно шляхом вирощування комерційно 

привабливих сільськогосподарських культур) ФГ оперативно повертали кредити, 

отримані через Укрдержфонд: упродовж 2005–2009 рр. активно збільшувалося 

фінансування ФГ як на поворотній, так і безповоротній основі (рис. 1.2.1). 

Світова фінансова криза 2008–2009 рр. відобразилася на бюджетних 

можливостях України. Тож у наступні декілька років починаючи з 2009 р. це 

стало ключовим викликом для сформованої системи підтримки агровиробників. 
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У результаті більшість бюджетних програм підтримки виробників були урізані 

в десятки разів: зокрема, бюджетні доплати за зданих сільськогосподарських 

тварин зменшились з 833 млн грн у 2008 р. до 41 млн грн у 2009 р. та до 8,5 млн 

грн у наступні два роки. Механізм пільгової сплати ПДВ упродовж 2009–2012 

рр. змінювався тричі. Позбавлення підтримки дрібних виробників (в 

основному, господарств населення) держава інколи намагалась компенсувати 

(наприклад, уведенням компенсацій за закупівлю індивідуальних доїльних 

установок у 2012–2013 рр.), проте ці кроки були несистематичними, а масштаби 

підтримки незначними. Таким чином, у системі державної підтримки 

посилитись негативні тенденції: переважання непрямих форм підтримки, що 

створювали широкі можливості для тіньових схем отримання коштів; усунення 

дрібних агровиробників (господарств населення та ФГ) від доступу до 

отримання підтримки; поляризація розподілу коштів серед 

сільськогосподарських підприємств – юридичних осіб на користь вертикально 

інтегрованих агроформувань. 

Фінансова криза хоч і з запізненням, проте також позначилася на 

фінансуванні ФГ через Укрдержфонд (рис. 1.2.1). Зокрема, з 2010 р. було 

припинено фінансування на безповоротній основі, а пільгове кредитування 

фермерів (на поворотній основі) скорочено в декілька разів через брак коштів. 

Політична нестабільність та воєнний конфлікт на Сході України ще 

сильніше посилили виклики глобальної фінансової кризи в частині бюджетних 

можливостей підтримки агровиробників. З 2015 р. було скасовано усі бюджетні 

дотації та виплати у тваринництві та рослинництві, на які у 2008 р. припадала 

левова частка підтримки галузі. Також упродовж 2013–2014 рр. не виділялися 

кошти на часткову компенсацію ставок за кредитами комерційних банків. У 2014–

2016 рр. припинено фінансування програми розвитку садівництва, на яку в період 

2008–2013 рр. виділялося не менше 300 млн грн. На тлі загального скорочення 

фінансування виробничих програм суттєвим здобутком можна вважати поступове 

відновлення (з 2015 р.) підтримки ФГ через Укрдержфонд (рис. 1.2.1). 

У цей період відбулося й реформування механізмів непрямої підтримки 

агровиробників. З 1 січня 2015 р. ФСП був трансформований у єдиний податок  
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4-ої групи спрощеної системи оподаткування з одночасною індексацією бази 

оподаткування (нормативно-грошової оцінки землі), що призвело до збільшення 

розміру ставок податку приблизно в 21 раз: із 6 грн до 120–130 грн з га. 

(приблизно 5 дол США). Цей крок уряду викликав негативну критику з боку 

агровиробників, мотивуючи це непосильним підвищенням фіскального тиску. 

Проте таке твердження є справедливим виключно для господарств із 

тваринницькою спеціалізацією виробництва, що базується на власній кормовій 

базі, тоді як для підприємств рослинницького типу, що вирощують переважно 

експортоорієнтовані культури, воно жодним чином не відповідає дійсності (частка 

єдиного податку 4-ої групи у виручці становить менше 3%). Зазнав змін і 

пільговий режим сплати ПДВ, у результаті чого його використання більшою 

мірою було збережено лише для виробників тваринницької продукції. Такий 

підхід був цілком обґрунтованим і доцільним з точки зору збереження мотивації 

тих підприємств, які займаються виробництвом тваринницької продукції, що є 

низькоприбутковим. 

Зрештою виробники – експортери рослинницької продукції отримали 

важливий для них механізм компенсації втрат від скасування пільгового 

механізму сплати ПДВ шляхом відновлення повернення ПДВ експортерам 

зернових та технічних культур. Лише за І квартал 2016 р. агроекспортерам 

повернуто 3 млрд грн ПДВ. Якщо врахувати, що компаній – експортерів 

агропромислової групи всього близько 10019, то очевидно, що такий механізм в 

умовах монополізації логістичних систем та експортних каналів збуту окремими 

гравцями аграрного ринку обмежує права та можливості переважної кількості 

агровиробників, включаючи ФГ, і головним чином малих та середніх. 

З 2017 р. у сільському господарстві відбулись низка змін у частині 

податкової політики та державної підтримки. Метою цих змін було подолання 

викликів діючої системи підтримки, що полягають у необхідності обмеження 

монопольного доступу великих агропідприємств до коштів та стимулювання 

                                                           

19 Насіров Роман. Повернення старої моделі спецрежиму ПДВ для АПК – дорога назад в офшор, тобто на 

Сейшели для українських аграріїв. Agropolit.com. Гаряча агрополітика. 2016. URL: http://agropolit.com/ 

interview/71-roman-nasirov-povernennya-staroyi-modeli-spetsrejimu-pdv-dlya-apk--doroga-nazad-v-ofshor-tobto-na-

seysheli-dlya-ukrayinskih-agrariyiv 
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розвитку малих виробників фермерського типу. Серед найголовніших змін – 

повне скасування пільгового режиму сплати ПДВ. Для такого кроку 

сформувались всі підстави, адже частина сільськогосподарського виробництва 

(рослинництво) вже давно вийшла на стабільно високий рівень доходів та 

рентабельності. Проте виробництво тваринницької продукції все ж залишається 

низькорентабельним. Основуючись на цьому, з 2017 р. було запроваджено 

бюджетну програму для компенсації втрат тваринників та окремих категорій 

виробників рослинницької продукції від скасування пільгового режиму сплати 

ПДВ – так звана «квазіакумуляція». Проте через маніпуляції при формуванні 

порядку розподілу коштів та сильне аграрне лобі окремих великих 

агровиробників, із 4 млрд грн виділених коштів близько половини отримала 

одна агрокомпанія – Миронівський хлібопродукт, що спеціалізується на 

вирощуванні птиці. До інших важливих змін у системі державної підтримки у 

2017 р. також можна віднести відновлення фінансування програми садівництва, 

на яку в 2017 р. було спрямовано майже 300 млн грн. Щодо інших програм, які 

фінансувалися у попередній період (2016 р.), то у 2017 р. за більшістю з них 

суттєво підвищено бюджетні видатки. Зокрема, у понад 5,5 раза збільшено 

фінансування на придбання сільськогосподарських тварин класу еліта та їх 

вирощування у господарствах. Таким чином, варто відзначити, що і 2017 р. не 

став винятком із загального підходу у формуванні підтримки агровиробників: 

наймасовіша категорія їх – господарства населення, яка залишається основним 

виробником важливої продовольчої продукції (зокрема, молока, яловичини, 

овочів, фруктів) знову залишились осторонь механізмів підтримки.  

Деяким позитивом на цьому тлі можна вважати збільшення фінансування 

(майже у 4,5 раза) пільгового кредитування ФГ через Укрдержфонд, проте 

рівня 2008 р. все ж таки не досягнуто (рис. 1.2.1). Варто відзначити, що 

упродовж періоду роботи Укрдержфонд, основну частину коштів, отриманих на 

поворотній основі, ФГ спрямовували для поповнення обігових коштів (43%), на 

закупівлю техніки й обладнання (25%) та провадження виробничої діяльності 

(19%) (рис. 1.2.3). 
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Рис. 1.2.3. Структура використання коштів на поворотній основі, 

отриманих ФГ через Укрдержфонд, 1995–2015 рр., % 

Джерело: побудовано за даними Укрдержфонду. 

 

У структурі фінансової підтримки, що надається на безповоротній основі 

через Укрдержфонд, практично половину коштів спрямовувалось на придбання 

господарствами техніки – 45% (рис. 1.2.4). 

 
Рис. 1.2.4. Структура використання коштів на безповоротній основі, 

отриманих ФГ через Укрдержфонд, 1995-2015 рр., % 

Джерело: побудовано за даними Укрдержфонду 

 

Підсумовуючи, можна констатувати, що ціль щодо забезпечення стимулів 

для утворення сильного фермерського сегмента, що міг би забезпечувати 

продовольчу безпеку України, за період від проголошення незалежності так і не 

досягнута. Декларовані прагнення аграрної політики хоч і знаходили 

відображення у загальних і спеціальних механізмах підтримки ФГ, проте через 
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обмеженість доступу до них останні з метою виживання в ринкових умовах 

дотримуються переважно виробничих стратегій, характерних для агрохолдингів 

– спеціалізації на вирощуванні комерційно орієнтованих сільськогосподарських 

культур. При цьому частка тваринницької продукції у валовій продукції ФГ 

навіть менша, ніж у сільськогосподарських підприємствах (розділ І). 

Господарствам населення в системі аграрної політики відводиться роль 

своєрідного «кризового буферу» для підтримання прийнятного рівня 

продовольчого самозабезпечення в країні: на механізми підтримки, фінансовані 

з 1999р., для цих цілей хоч і витрачені значні суми коштів, проте через їх 

незначні обсяги, спрямовані конкретному господарству, вони не забезпечили 

фінансових стимулів для розвитку виробництва та закріплення господарств 

населення як важливого суб’єкта у ринковій системі й аграрній політиці. 

Сучасні підходи до державної підтримки фермерських господарств та 

їх реалізація. Розпорядженням КМУ від 13.09.2017 р. № 664-р. схвалено 

Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської 

кооперації на 2018–2020 роки. Метою Концепції визначено створення 

необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку 

ФГ та сільськогосподарської кооперації, покращення матеріально-фінансового 

становища сільського населення шляхом: надання підтримки ФГ; створення 

нових робочих місць на селі, зокрема через стимулювання 

сільськогосподарської кооперації; диверсифікації діяльності ФГ; створення 

передумов кредитування ФГ за доступними кредитними ставками; збільшення 

рівня реальних доходів сільського населення від передачі в оренду 

сільськогосподарських угідь. Ця законодавча ініціатива стала практично 

першим етапом формування цілісної послідовної державної політики, 

спрямованої на підтримку ФГ. Концепція – це рамковий документ, в якому 

постановочно зазначені завдання та шляхи їх розв’язання і на виконання якого 

мають бути ухвалені додаткові нормативно-правові акти з конкретизацією 

шляхів досягнення зазначеної в концепції мети.  

Уперше у 2018 р. було запроваджено окрему програму – «Фінансова 

підтримка розвитку фермерських господарств» (2801230) та розроблено 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP041102.html
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надання фінансової підтримки розвитку ФГ (далі – Порядок)20. У 

затвердженому МінАПК та Мінфіном Паспорті бюджетної програми на 2018 р. 

були визначені суми підтримки та напрями використання бюджетних коштів. 

Проте, за проміжними підсумками першого півріччя 2018 р., стало зрозуміло, 

що більшість напрямів програми підтримки ФГ не спрацювали. У відповідь на 

це Мінагрополітики разом із зацікавленими інституціями (передусім АФЗУ) 

розробили низку ініціатив для удосконалення діючого механізму, які були 

затверджені Постановою КМУ №911 від 24.10.2018 р. 

Ключові новації механізму підтримки ФГ полягали у запровадженні 

нового інструменту підтримки – бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних 

угідь новоствореним ФГ. Новоствореним ФГ, згідно з Порядком, у період їх 

становлення (перші три роки після створення) виділяється бюджетна субсидія 

на один гектар оброблюваних земель у розмірі 3000 грн, але не більше 60 тис. 

грн на одне ФГ. Разом із тим у 2018 р. бюджетна субсидія також була доступна 

й іншим ФГ, обсяг виручки яких за минулий рік не перевищував 20 млн грн, 

проте її обсяг розраховувався дещо у інший спосіб. У розрахунку на одного 

члена ФГ обсяг підтримки становив 5,5 прожиткових мінімумів (для 

працездатних осіб на 1 січня відповідного року), але не перевищуючи 30 тис. 

грн на одне ФГ. Відповідальним органом за збір, подання заявок від ФГ на 

отримання бюджетних дотацій, формування зведеного реєстру та його передачу 

до Мінагрополітики визначено Укрдержфонд.  

Інші важливі новації, внесені Постановою №911, полягають у: 

  підвищенні вдвічі обсягу компенсації вартості закупленого сортового 

насіння (до 60 тис. грн); 

  розширенні напрямів діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів (м’ясний, овочевий напрями та заготівля й переробка дикоросів), 

яким надається підтримка на компенсацію частини вартості придбаного 

обладнання. 

Запровадження зазначених новацій супроводжувалося ризиком того, що 

більшість ФГ не зможуть скористатися бюджетними коштами через 

                                                           

20 Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. №106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP041102.html


42 

обмеженість строків подання документів. Так, наприклад, для отримання 

компенсації за сортове насіння кінцевим терміном їх подання визначено 1 

листопада, тобто менше п’яти робочих днів від дати затвердження Постанови 

№911. Тобто затвердженим підвищенням обсягу підтримки змогли 

скористатися лише ті господарства, які раніше підготували всі необхідні 

документи. Також негативним з точки зору надання пріоритетів у підтримці 

малим і середнім ФГ є те, Постановою №911 суттєво розширено потенційну 

кількість суб’єктів підтримки. Це пов’язано із тим, що останньою Постановою 

знято обмеження щодо обсягів землекористування (було 500 га) та збільшено 

максимальний обсяг виручки (з 15 до 20 млн грн).  

Проте зазначені законодавчі новації «не врятували» становища. До 

грудня 2018р. з 1,0 млрд грн фінансової підтримки ФГ використали лише 150,0 

млн грн. Тож, відповідно до Закону України від 06.12.2018 р. «Про внесення 

змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"», значна 

частина коштів із запланованого мільярда була перерозподілена на користь 

інших бюджетних видатків, а для підтримки ФГ залишено 210 млн грн. Таким 

чином, з урахуванням змін наприкінці року державна підтримка розвитку 

фермерських господарств у 2018 р. була спрямована на: 

  часткову компенсацію вартості закупленого у суб’єктів насінництва 

насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;  

  фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

  часткову компенсацію витрат, пов’язаних із наданими 

сільськогосподарськими дорадчими послугами; 

  часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва;  

  часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній 

валюті кредитами, наданими державними банками; 

  субсидіювання на одиницю оброблюваних угідь (1 га) новоствореним 

фермерським господарствам; 

  субсидіювання на одиницю оброблюваних угідь (1 га) для інших 

фермерських господарств. 
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За переліченими сімома напрямами 5100 ФГ (15% загальної кількості 

зареєстрованих) скористалися бюджетною підтримкою (рис. 1.2.5).  

 

Рис. 1.2.5. Розподіл фермерських господарств за напрямами підтримки по 

програмі «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», 2018 р. 

Джерело: Інформація щодо державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання АПК по 

Україні у 2018 р. URL: http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=26751 

 

Найбільш затребуваним напрямом стало отримання бюджетної субсидії на 

одиницю оброблюваних угідь (1 га) для інших фермерських господарств. Цим 

видом підтримки скористалися 2016 господарств. Ще 1988 отримали кошти на 

часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва. Найменша кількість бенефіціарів 

скористалися підтримкою на часткову компенсацію витрат, пов’язаних із 

наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (24 господарства). І 

тільки шість кооперативів отримали бюджетні субсидії на розвиток 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Розподіл підтримки за сумами фінансування досить нерівномірний. 

Понад половину бюджетної допомоги (108,9 млн грн) було спрямовано на 
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часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва. Ще 28,7 млн грн отримали новостворені 

фермерські господарства і 43,0 млн грн становила субсидія на одиницю 

оброблюваних угідь (1 га) для інших (крім новостворених) фермерських 

господарств (рис. 1.2.6). 

 
 

Рис. 1.2.6. Розподіл фінансування за програмою «Фінансова підтримка 

розвитку фермерських господарств» у 2018 р. 

Джерело: побудовано за: Інформація щодо державної підтримки суб’єктів господарювання 

АПК в Україні у 2018 р. URL: http://minagro.gov.ua/uk/support_apk? nid=26751  

Потрібно зазначити, що ФГ могли отримувати кошти не лише за 

цільовою програмою підтримки ФГ, а й претендувати на фінансування за 

іншими загальнодоступними програмами державної підтримки аграрного 

сектора (табл. 1.2.1).  

Особливості та проблеми здешевлення кредитів у рамках програми 

«Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». Згідно з 

Порядком, здешевленню підлягають кредити, залучені виключно в державних21 

банках (зокрема, у Приватбанку, Укрексімбанку, Ощадбанку, Укргазбанку). 

Компенсація надається одержувачам за нараховані та сплачені у поточному 

                                                           

21 Протягом року, крім уповноважених державних банків, до переліку було включено й комерційні банки, які 

уклали з Мінагрополітики відповідну угоду. 
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році відсотки за користування кредитами у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, 

що діє на дату нарахування відсотків, але не вище за розмір, передбачений 

кредитним договором, зменшеним на 1 в.п. Найбільш вигідні кредитні 

пропозиції від державних банків для аграріїв оцінюються у не більше 20% 

реальної ставки (табл. 1.2.2).  

Таблиця 1.2.1 

Фінансування заходів державної підтримки ФГ, 2018 р. 

№ Бюджетні програми 

План 

асигнувань на 

2018р., млн грн 

План з 

урахуванням 

змін, млн грн 

Фактичне 

виконання, 

млн грн. 

Цільові програми підтримки ФГ 

1. 
Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств (2801230) 
1000,0 210,0 204,3 

2. Кредитування ФГ (2801460) 43,1 43,1 42,6 

Загальногалузеві програми 

3. Здешевлення кредитів (2801030) 66,0 266,0 265,9 

4. 
Фінансова підтримка заходів у 

агропромисловому комплексі (2801180) 
5,0 - - 

5. 
Державна підтримка розвитку хмелярства, 

садівництва (2801350) 
300,0 400,0 395,0 

6. 
Державна підтримка галузі тваринництва 

(2801540) 
4000,0 2401,0 2393,3 

7. 
Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників (2801580) 
945,0 955,0 912,9 

 Разом 6359,1 4232,0 4171,4 

Джерело: Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 р.». 

Таблиця 1.2.2 

Умови кредитування фермерів деяких державних банків 

Показник 
Назва банку 

Ощадбанк Укргазбанк Укрексімбанк 

Відсоткова ставка, % 16,25 2,00* 17,50 

Разова комісія, % 0,60 1,00 - 

Щомісячна комісія, % - - 0,10 

Авансовий платіж, % >50,00 >30,00 >30,00 

Примітки: * – спеціальні партнерські програми агрокредитування. 

Джерело: В каком банке выгоднее получить агрокредит сроком на 5 лет в гривне. URL: 

 http://www.prostobiz.ua/kredity/stati/v_kakom_banke_vygodnee_poluchit_agrokredit_srokom_na_

5_let_v_grivne_na_23_04_2018 

Таким чином, з урахуванням розміру компенсації 1,5 облікової ставки НБУ 

(16% станом на січень 2018 р. та 18% станом на жовтень 2018 р.), вартість 

кредиту для фермерів у межах, передбачених у Порядку, має становити 1% 

річних. Потрібно зауважити, що більшість банків, включаючи державні, 
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відреагували на те, що в останні декілька років аграрний сектор став найбільш 

прибутковою галуззю української економіки. 

Відповідно, у короткі строки розроблено десятки кредитних продуктів 

для аграріїв. Більше того, державні банки (зокрема Укрексімбанк) оперативно 

реагують на зміни у законодавстві, розробивши окремі процедури для 

фермерів та сільськогосподарських підприємств, зареєстрованих юридичними 

особами, та фермерів, зареєстрованих ФОП. Безперечно, кількість та глибина 

необхідних для отримання кредиту документів, які має надати позичальник, 

значна. Проте варто зауважити, що всі необхідні зразки та форми цих 

документів доступні на сайтах банків. Тож позичальник може ознайомитися з 

їх переліком, оцінити свої можливості та виявити проблеми при їх заповненні, 

що може бути вирішено уже безпосередньо при консультуванні в установі 

банку.  

Деяка складність документального підтвердження платоспроможності 

позичальника обумовлена не стільки вимогами та процедурами банків, скільки 

нормами НБУ. Незважаючи на такі досить привабливі умови агрокредитування, 

за 2018 р. лише 247 ФГ скористалися програмою здешевлення кредитів, на яку 

спрямовано 8,5 млн грн, при тому що до внесених наприкінці 2018 р. змін до 

Державного бюджету за цим напрямом планувалося виділити 500 млн грн, які у 

підсумку були перерозподілені за іншими напрямами Державного бюджету.  

Основні причини низької участі фермерів у отриманні пільгового 

кредитування можна пояснити таким: 

  по-перше, при отриманні кредиту на поповнення оборотних коштів 

виставляється висока вимога щодо покриття кредиту – розмір застави 

коливається від 150 до 300% від суми кредиту; 

  по-друге, при отриманні кредиту на придбання техніки розмір застави, 

як правило, обмежується вартістю об’єкта кредитування, проте банки часто 

вимагають авансового платежу від ФГ у розмірі від 30%, що при ціні трактора 

вітчизняного виробництва у 900 тис. грн становить 270 тис. грн; 
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  по-третє, співвідношення власних та кредитних ресурсів має бути не 

менше одиниці, що часто виступає як обмеження погодженої суми кредиту для 

фермерів через низьку вартість основних фондів ФГ; 

  по-четверте, підтримка надається на кредити, залучені на строк до трьох 

років, що при реалізації інвестиційних проєктів у галузі тваринництва 

реалізувати практично неможливо; 

  по-п’яте, значна частина ФГ не мають документального підтвердження 

обороту продукції та грошових коштів (або недостатній рівень обороту тощо), 

що обмежує можливості й зацікавленість банків у кредитуванні та 

обслуговуванні таких клієнтів; 

  і останнє, але найголовніше: ¾ усіх ФГ мають у своєму земле-

користуванні до 100 га сільськогосподарських угідь, а такі малі розміри 

господарювання практично позбавляють їх можливості отримати доступ до 

кредитів. 

Натомість за цільовою програмою «Кредитування фермерських 

господарств» (2801460), яка фінансується через Укрдержфонд упродовж 2000-х 

років, відсоток освоєння бюджетних коштів становить понад 90%. Така 

тенденція зберігається донині: зокрема, у 2018 р. із запланованих 43,1 млн грн 

було використано 42,6 млн грн (98,8%). Це дає підстави для висновку про вищу 

злагодженість функціонування організаційно-економічного механізму 

кредитування фермерів через Укрдержфонд, а також про вищу доступність його 

для фермерів. 

Особливості використання бюджетних коштів для підтримки надання 

дорадчих послуг та часткової компенсації вартості техніки. Прикладом 

недостатнього опрацювання порядку використання коштів на підтримку ФГ є 

Порядок часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим 

службам, пов’язаних із наданням дорадчих послуг22. Згідно з його положеннями 

компенсація виплачується сільськогосподарським дорадчим службам, 

                                                           

22 Наказ Мінагрополітики від 20.03.2018 р. №149 «Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат 

сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг».  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0375-18#Text 
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зареєстрованим відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську 

дорадчу діяльність». Діяльність таких інституцій в Україні була суттєво 

скорочена через відсутність державного фінансування протягом 2010–2017 рр. 

Незначна частка тих, які знайшли додаткові канали фінансування, зокрема 

завдяки участі у проєктах технічної допомоги, продовжили надання дорадчих 

послуг і, не сподіваючись на отримання бюджетних коштів, налагодили роботу. 

Решта із зареєстрованих установ припинила свою діяльність. З одного боку, 

відновлення фінансування мало би стимулювати дорадчі служби до 

відродження, але нестабільність та невпевненість у системності бюджетної 

підтримки стає обмежувальним чинником.  

Для підвищення ефективності використання дотацій у контексті 

підтримки ФГ часткову компенсацію вартості дорадчих послуг доцільно 

розподіляти між ФГ на відміну від існуючого порядку фінансування дорадчих 

служб. ФГ як «Замовник» мало би отримати ваучер (сертифікат) на певну суму 

для сплати за дорадчі послуги (цільове призначення). Визначаючи самостійно 

потребу в цих послугах, надавачів якісних послуг та узгоджуючи механізми їх 

отримання (терміни, місцезнаходження, процедуру співпраці з дорадниками) 

фермери змогли б отримати саме ті консультації та супровід, які допомогли б їм 

ефективно господарювати. Одночасно потрібно продовжувати роботу з 

підготовки дорадників та експертів-дорадників, їхню сертифікацію та 

оновлення реєстру надавачів цих послуг. Осучаснення знань дорадників та 

підготовка відповідних фахівців високого кваліфікаційного рівня повинно 

відбуватися на базі розгалуженої мережі аграрних освітніх закладів, які готують 

спеціалістів на рівні кожного обласного центру.  

Аналіз використання коштів за напрямом «Часткова компенсація вартості 

придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва» свідчить про існування ще однієї проблеми. Її актуальність 

підтверджена і результатами опитування фермерів, які ведуть маломасштабне 

сільське господарство. Більшість респондентів наголосили на відсутності 

пропозиції техніки вітчизняного машинобудування, що була би затребувана 

фермерами для обробітку площ 50–100 га. Практично вся продукція українського 
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аграрного машинобудування за своїми характеристиками розрахована на роботу 

на великих земельних площах. Це потужна техніка та обладнання і відповідно 

вартість таких основних засобів дуже висока. Для фермерів, доходи яких не 

дозволяють купувати дороговартісну техніку, це стає обмежувальним чинником 

використання бюджетних дотацій. 

Удосконалення порядку використання коштів за цим напрямом має 

відбуватися з урахуванням двовекторності такої підтримки: з одного боку, 

розширення доступу до купівлі техніки для малих фермерів через здешевлення 

(часткову компенсацію її вартості), з іншої – як стимулювання українського 

машинобудування. Для цього по-перше, підприємствам українського 

машинобудування доцільно буде врахувати сучасні тенденції розвитку 

фермерства та розпочати виробництво міні-техніки. По-друге, окрім часткової 

компенсації вартості техніки, потрібно розшити доступ фермерів до кредитів. 

По-третє, створення реєстру попередніх заявок фермерських господарств на 

компенсацію за визначеною програмою сприятиме максимально ефективному 

розподілу виділених бюджетних коштів.  

Законодавчі новації 2018 р. щодо малих виробників у частині 

оподаткування. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності 

сімейних фермерських господарств» № 2497 від 10.07.2018 р. (набрав чинності 

15.08.2018 р.) закладені певні стимулюючі норми для власників і членів особистих 

селянських господарств щодо їхнього переходу до сімейного фермерства. 

Фізичним особам – підприємцям, які організували сімейне ФГ, надано можливість 

бути платниками єдиного податку 4-ої групи за умови відповідності ряду 

критеріїв: 

  провадять діяльність виключно в межах ФГ, зареєстрованого відповідно 

до Закону України «Про фермерське господарство», та за місцем податкової 

адреси; 

  здійснюють виключно виробництво сільськогосподарської продукції, 

переробку власно виробленої продукції та її продаж; 
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  не використовують працю найманих осіб; 

  членами ФГ є лише члени сім’ї; 

  площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

власності та/або користуванні членів ФГ становить не менше 2 га, але не більше 

20 га. 

Також установлено пільговий порядок сплати єдиного внеску для всіх 

членів ФГ (доплата ЄСВ за рахунок Державного бюджету протягом 10 років) та 

сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з орендної плати за земельні 

ділянки (паї). 

Відповідні новації повністю відповідають зарубіжній практиці 

застосування преференційного підходу до соціального забезпечення 

працівників сільського господарства (фермерів та членів їхніх сімей), при 

якому вони сплачують страхові внески на пільгових засадах, а частина видатків 

на виплату їм пенсій та допомог покривається за рахунок державного бюджету. 

Як зазначалось, бюджетне фінансування програми «Підтримка розвитку 

фермерських господарств» було розпочато у 2018 р., відповідно до завдань та 

пріоритетів Концепції розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки. Аналіз за підсумками 

року свідчить про потребу істотного доопрацювання Порядку виділення 

коштів.  

По-перше, необхідно узгодити умови підтримки, зазначені в Концепції та 

Порядку. Концепцією передбачено спрямування коштів виключно на підтримку 

ФГ, які мають в обробітку на праві власності та користування (з урахуванням 

корпоративних прав) земельні ділянки загальною площею не більше 100 

гектарів. Натомість у Порядку спершу було визначено, що фінансова 

підтримка надається ФГ, у власності та/або користуванні якого перебуває не 

більше, ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, а згодом 

і це обмеження було знято прийнятою наприкінці року Постановою №911. 

По-друге, в Концепції значна увага приділена необхідності 

«стимулювання нарощування обсягів сільськогосподарської продукції з 
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високою доданою вартістю ФГ та створення сприятливих умов для … 

трансформації господарств населення у фермерські господарства, залучення 

молоді до ведення ФГ. Наразі ці положення не підтримуються заходами. 

По-третє, серед очікуваних результатів реалізації заходів Концепції, що 

стосуються збільшення площі сільськогосподарських угідь, на яких 

вирощується та/або виробляється органічна сільськогосподарська продукція та 

створення щороку нових об’єктів з первинної переробки сільськогосподарської 

продукції передбачено досягнення конкретних показників. У 2018р. вони не 

були підкріплені фінансово.  

Проміжні висновки. Оцінка використання бюджетних коштів свідчить 

про існування системних проблем у сфері держпідтримки. Серед основних 

причин незадовільного виконання програми «Фінансової підтримки розвитку 

фермерських господарств» є такі: 

  по-перше, ймовірна обмеженість коштів у бюджеті та практична 

відсутність фінансування за зазначеними напрямами програми; 

  по-друге, напрями, за якими заплановано фінансування, не відповідають 

фактичним потребам фермерів, а умови, наприклад, виділення кредитів та 

відшкодування відсоткових ставок за ними є неприйнятними для малих, 

зокрема сімейних, фермерів; 

  по-третє, порядок використання коштів складний, забюрократизований 

та надто перевантажений умовами та необхідними документами, які потрібно 

подавати фермерам для отримання підтримки; 

  по-четверте, непоінформованість та необізнаність фермерів про існуючі 

програми, напрями використання та порядки виділення коштів; 

  по-п’яте, нестабільність, безсистемність виділення коштів, постійна зміна 

видів дотацій, низька довіра виробників до інституційних новацій, невпевненість у 

можливості довготривалих відносин у фінансовій сфері, їх незахищеність тощо. 

За визначеними загальними причинами існують і особливості за 

окремими напрямами (зазначені вище), що обмежують доступ фермерів до 

програм фінансової підтримки. 
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Таким чином, Порядок виділення коштів за програмою «Фінансова 

підтримка розвитку фермерських господарств» на 2019 р. потребує суттєвого 

доопрацювання як у частині визначення умов надання фінансової підтримки, 

можливих бенефіціарів та розподілу сум за напрямами, так і щодо планування 

конкретних заходів, спрямованих на широкомасштабну інформаційну та 

консультаційну кампанію для фермерських господарств як на державному 

рівні, так і на рівні об’єднаних територіальних громад.  

Загальна конструкція механізму підтримки фермерства. З викладеного 

вище випливає, що підтримка фермерства в Україні, за винятком виділення землі 

новоствореним господарствам та субсидування державного фонду підтримки ФГ, 

упродовж трансформаційного періоду і до останнього часу не була окремим 

(самостійним) напрямом державного регулювання аграрного сектора. ФГ і 

домогосподарства фермерського типу могли поряд із сільськогосподарськими 

підприємствами брати участь у деяких заходах підтримки, але зазвичай 

програвали в доступу до неї через інституційну слабкість та високі вимоги щодо 

мінімальних обсягів землекористування, поголів’я худоби, розмірів кредитної 

застави тощо. І хоча частина згаданих господарств епізодично отримувала певні 

виплати за рахунок бюджетних коштів, це не стало достатнім стимулом до 

розширення і зміцнення когорти виробників сільськогосподарської продукції, що 

господарюють на сімейних засадах. Як наслідок, потенціал фермерського 

господарювання в Україні швидко вичерпується. 

Схвалена урядом у 2017 р. Концепція розвитку фермерських господарств 

та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки могла би сприяти 

подоланню зазначеної негативної тенденції, якщо б із метою реалізації 

поставлених нею цілей була започаткована спеціальна система (комплексна 

програма) державної підтримки процесу формування в Україні вагомого 

фермерського устрою. Про це фактично йдеться у самій Концепції, де 

зазначено, що її виконання «здійснюватиметься шляхом удосконалення 

державної аграрної політики, інституційного середовища, організаційно-

економічного механізму, фінансового та інформаційного забезпечення і 

державної підтримки фермерських господарств». Запровадження у 2018 р. 
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бюджетної програми «Фінансова підтримка фермерських господарств», 

затвердження порядків використання виділених нею коштів та проведення 

інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо умов і процедур отримання цих 

коштів цілком вписується в перелічені вище напрями. Але ним не 

забезпечується досягнення усіх цілей, окреслених Концепцією. 

Важливо й те, що згадана бюджетна програма у 2018 р. була спрямована не 

стільки на виконання ключових положень Концепції – заохочення малих ФГ до 

модернізації виробничого потенціалу, нарощування економічної потужності та 

доданої вартості, диверсифікації діяльності тощо, або на створення загальних 

умов для реалізації цих положень, скільки на розв’язання поточних проблем 

існуючих господарств. Показово, що ФГ не надто активно відгукнулися на 

запропоновані їм напрями підтримки. Не передбачала бюджетна програма і 

виділення коштів на задекларований Концепцією такий важливий напрям 

розвитку фермерства, як «створення сприятливих умов для започаткування та 

ефективного провадження фермерської діяльності, зокрема трансформації 

господарств населення у ФГ, залучення молоді до ведення ФГ». З цим напрямом 

можна було би скоординувати і заходи щодо підтримки тваринництва, згідно з 

якими населенню (домогосподарствам) передбачено виплачувати по 2,5 тис. грн 

на одну голову молодняка ВРХ при умові утримання його до 12-місячного віку: 

при цьому основна мета підтримки – збільшення поголів’я ВРХ – поєднувалася б 

з метою підтримки розвитку фермерства. 

Отже, запровадження і реалізація у 2018 р. бюджетної програми «Фінансова 

підтримка фермерських господарств» стало пошуковою спробою втілити в життя 

проголошений у Концепції 2017 р. намір підтримати розвиток фермерського руху 

в Україні. Очевидно, вона буде продовжена: у державному бюджеті на 2019 р. 

передбачено фінансування зазначеної програми у розмірі 800 млн грн (на 200 млн 

грн менше, ніж у бюджеті 2018 р.), заявлено також про збереження основних 

напрямів підтримки, започаткованих у 2018 р. Усе це – важливі кроки в 

опрацюванні організаційних та фінансових важелів взаємодії державних 

інституцій з господарствами фермерського типу та створюваних ними об’єднань. 
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Проте їх слід розцінювати лише як початок системних дій зі створення 

сприятливих умов для становлення в Україні сучасного фермерського устрою. 

Щоб забезпечити виконання завдань, передбачених Концепцією розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–

2020 роки і створити передумови для досягнення окреслених нею цілей після 

закінчення строку її дії, необхідно уже в 2019 р. приступити до формування 

комплексної Державної цільової програми розвитку вітчизняного фермерства. 

Головним її змістом мають бути питання всебічної державної підтримки 

фермерського типу господарювання у середньостроковій перспективі – 

орієнтовно в період до 2025 чи 2027 року. Щодо мети і завдань, комплексу 

заходів, обсягів підтримки, очікуваних результатів тощо такої програми, то їх 

доведеться визначати відповідно до чинного законодавства про розроблення 

подібних програм. При цьому важливо врахувати уроки, що випливають з 

вітчизняного досвіду реалізації заходів із державної підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції, а також відповідну зарубіжну практику. До 

формування такої програми необхідно залучити, окрім фахівців з органів 

виконавчої влади та науковців, представників АФЗУ, інших громадських 

організацій, які відображають інтереси чи співпрацюють з малими 

виробниками сільськогосподарської продукції, а також представників 

домогосподарств, які активно займаються сільськогосподарською діяльністю. 

На нашу думку, метою Державної цільової програми розвитку фермерства 

в Україні має бути формування та реалізація системи правових, економічних, 

соціальних й організаційних заходів, спрямованих на збереження, зміцнення, 

модернізацію та прискорений розвиток потенціалу сімейно-фермерського 

господарювання в аграрному секторі, сприяння підвищенню продуктивності та 

доходності цього типу господарювання. Програма повинна передбачати: 

  вдосконалення нормативно-правової бази з метою створення більш 

сприятливих, ніж існуюючі нині, умов для започаткування і ведення 

фермерської діяльності (щодо реєстрації, звітності, оподаткування, соціального 

страхування, доступу до земельних ресурсів, кредитування тощо); 
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  спрямування діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, що відповідають за регулювання аграрного сектора, та органів місцевого 

самоврядування на посилення функцій підтримки розвитку господарств 

фермерського типу та інших малих виробників сільськогосподарської 

продукції, формування інституційної мережі їх підтримки; 

  запровадження державного замовлення на підготовку спеціалістів 

аграрного профілю, спроможних до фермерського господарювання, організацію 

навчання і підвищення рівня професійних знань осіб, які займаються 

виробництвом сільськогосподарської продукції у сімейних господарствах, 

сприяння розвитку консультаційного (дорадницького) обслуговування малих 

виробників сільськогосподарської продукції з метою вдосконалення їхніх 

навичок у застосуванні технологій господарювання та управління, у т.ч. щодо 

участі в програмах їхньої підтримки; 

  сприяння адаптації існуючих та створенню нових (у т.ч. на партнерських 

засадах) об’єктів ринкової інфраструктури для задоволення потреб малих 

виробників сільськогосподарської продукції у фінансових послугах, засобах 

виробництва і збуті готової продукції з дотриманням вимог щодо її безпечності 

та якості; надання підтримки в опануванні цими виробниками новітніх правил і 

стандартів торгівлі та форм взаємовідносин із споживачами; 

  впровадження найактуальніших для програмного періоду проєктів 

інвестиційної підтримки господарств фермерського типу для розвитку та 

диверсифікації їх діяльності, проєктів підтримки виробництва окремих видів 

продукції, а також підтримки окремих категорій ФГ – новостворених, 

очолюваних молодими особами тощо. 

Пріоритетною ціллю (або одним із головних завдань) зазначеної Програми 

повинна стати активна інституціалізація у найближчі роки «неформального» 

фермерського господарювання. Йдеться не лише про реєстрацію нових ФГ у 

статусі юридичних осіб чи фізичних осіб – підприємців, а й про «м’яку» 

формалізацію фермерської діяльності тих домогосподарств, які її уже реально 

здійснюють, але не наважуються реєструвати у зазначених статусах. Іншими 
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словами, слід передбачити невідкладні заходи щодо залучення максимальної 

кількості представників неформального сегмента фермерського господарювання 

до проєктів підтримки фермерства при виконанні ними прийнятих мінімальних 

умов щодо реєстрації, звітності, оподаткування соціального страхування тощо. 

Водночас у Державній цільовій програмі розвитку фермерства варто передбачити 

й заходи заохочення інших домогосподарств до нарощування обсягів та 

урізноманітнення сільськогосподарського виробництва для досягнення ними 

економічного розміру, притаманного ФГ.  

З іншого боку, ініціативи малих агровиробників у розширенні масштабів 

виробництва та поступової інституалізації мають бути підтримані покращенням 

доступу до ринків збуту виробленої продукції та розширенням каналів збуту 

(зокрема включенням їх у державні закупівлі тощо). Лише за таких умов 

господарська діяльність новостворених та існуючих сімейних ферм приноситиме 

дохід, забезпечуючи їх конкурентоспроможність та здатність сплати податкових 

та соціальних внесків. 

1.3. Заохочення домогосподарств до модернізації та формалізації 

сільськогосподарської діяльності 

Запровадження програми формалізації сімейних ферм та підвищення 

капіталізації їх потенціалу. Як зазначалося вище, вагомий потенціал розвитку 

вітчизняного фермерства все ще зберігається у секторі домогосподарств. Він 

представлений особистими селянськими господарствами (ОСГ), що 

виробляють продукцію не лише для власного споживання, а й на продаж. 

Однак існуючі можливості включення ОСГ у діючі механізми аграрної 

політики та державної підтримки обмежені необхідністю їх реєстрації у формі 

юридичних осіб або ФОП. Складність регуляторних процедур та невирішеність 

багатьох питань у сфері оподаткування, а також обмежені виробничі 

можливості й психологічна неготовність більшості ОСГ до входження у 

правове поле актуалізують необхідність запровадження спеціальної програми 

для перехідного періоду. Це повністю узгоджується з положеннями Концепції 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 
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2018–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

13.09.2017 р. № 664, у частині «…створення сприятливих умов для 

започаткування та ефективного провадження фермерської діяльності, 

зокрема трансформації господарств населення у фермерські 

господарства…»23, що закладено як мета пропонованої програми. 

Особливості й деталі програми. Досягнення поставленої мети мало б 

реалізовуватися шляхом надання ОСГ фінансової допомоги для розширення 

масштабів існуючого агровиробництва та запровадження нових видів їх 

діяльності з метою підвищення рівня комерціалізації та підтримки 

інституалізації ОСГ у нормативно-правовому середовищі. 

Суб’єктами підтримки можуть бути фізичні особи – члени сільських 

домогосподарств, у розпорядженні яких є земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, які відповідають таким загальним 

критеріям (рис. 1.3.1): 

 
Рис. 1.3.1. Кількість потенційних учасників за встановленими  

загальними критеріями, тис. од. 

Джерело: розраховано автором на основі даних вибіркового обстеження домогосподарств у 

2016 р. 

  вік заявника від 18 років, але молодший за пенсійний вік; 

  мінімальний розмір господарства:  

                                                           

23 Розпорядження КМУ від 13 вересня 2017 р. № 664-р «Про схвалення Концепції розвитку фермерських 

господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

664-2017-%D1%80 
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  або на основі площі землекористування (не менше 1 га); 

  або на основі обсягу доходу від реалізації продукції (не менше суми, 

еквівалентної 500 дол. США); 

  або на основі обсягу агровиробництва (не менше суми, еквівалентної 1 

тис. євро – при запровадженні методики, що використовується у країнах – членах 

ЄС); 

  бізнес-план розвитку господарства на п’ять років. 

Фінансування домогосподарства в рамках програми має здійснюватись на 

основі розробленого бізнес-плану. З метою підготовки бізнес-плану 

господарство-претендент може скористатися послугами дорадчих служб і 

сертифікованих експертів-дорадників, фінансування яких передбачалось у 2018 

та 2019 роках. Крім того, отримання зазначених послуг доцільно розглядати як 

спеціальний критерій пріоритетного відбору учасників – претендентів на участь 

у програмі. Завдяки залученню спеціалістів дорадчих служб перевірятиметься 

життєздатність проєкту, а також консультаційний супровід упродовж його 

реалізації. Як інші спеціальні критерії відбору учасників програми можна 

розглядати такі: 

  наявність офіційно зареєстрованих безробітних членів домогосподарства 

(1 бал); 

  домогосподарство належить до малозабезпечених сімей (1 бал); 

  власник домогосподарства – молода людина до 40 років (1 бал); 

  домогосподарство очолює жінка (1 бал); 

  власник домогосподарства має спеціальну чи вищу освіту у сфері 

сільського, лісового чи водного господарства (1 бал); 

  домогосподарство – член кооперативу (1 бал); 

  бізнес-план розроблено за сприяння дорадчої служби (1 бал); 

  бізнес-план передбачає зростання обсягу агровиробництва або 

реалізації продукції (на 50% – 1 бал, 50–100% – 2 бали; понад 100% – 3 бали); 

  передбачено диверсифікацію діючого агровиробництва (1–3 бали, 

залежно від кількості нових напрямів виробництва); 
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  територіальне розташування заявника (преференції надаються 

господарствам, розташованим у периферійних сільських населених пунктах); 

  бізнес-план передбачає інвестування для дотримання стандартів охорони 

праці, здоров’я тварин або збереження навколишнього середовища (1–3 бали). 

Кожен із запропонованих критеріїв може оцінюватися відповідно до 

бальної оцінки, застосовуючи однакові або різні вагові коефіцієнти. Відповідно 

першочергове право на участь у програмі надаватиметься заявникам, які 

відповідають загальним критеріям та набрали більшу кількість балів за 

спеціальними критеріями. Так, наприклад, згідно з нашими оцінками 

потенційна кількість заявників, які відповідають нормам за загальними 

критеріями, може бути зменшена при врахуванні деяких із зазначених 

спеціальних критеріїв (рис. 1.3.2). 

 

Рис. 1.3.2. Кількість потенційних заявників залежно від  

вибраних окремих спеціальних критеріїв, тис. од. 

Джерело: розраховано автором на основі даних вибіркового обстеження домогосподарств у 

2016 р. 

Умови використання коштів. Кошти підтримки можуть бути використані на 

інвестування у основні та оборотні засоби, необхідні для розширення масштабів 

агровиробництва, диверсифікації аграрної діяльності й каналів збуту продукції, 

зокрема, коштами підтримки можуть покриватися витрати на придбання: 
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  насіння та посадкового матеріалу, сільськогосподарських тварин, 

отримання ветеринарних послуг; 

  сільськогосподарської техніки та інвентарю, обладнання для переробки 

сільськогосподарської сировини; 

  холодильного обладнання для зберігання, транспортування агропродукції; 

  обладнання для здійснення торговельної діяльності агропродовольчою 

продукцією (ваги, торговельні ятки тощо); 

  оренди торговельних площ на постійній основі та ін. 

Обсяги та форма надання підтримки. Підтримка в рамках пропонованої 

програми може надаватись у формі гранту на часткове покриття витрат, 

передбачених бізнес-планом. Для підвищення відповідальності заявників 

пропонується застосовувати механізм пайового співфінансування. Це 

передбачає обов’язковий внесок кожної зі сторін у фінансування розробленого 

бізнес-плану. Зокрема, окрім держави в особі Мінагрополітики та заявника, 

пропонуємо долучити також місцеві органи влади, передусім ОТГ. 

Зацікавленість останніх у розширенні фермерського укладу обумовлена 

стимулюванням підприємницької активності в сегменті дрібних 

агровиробників, що сприятиме підвищенню зайнятості, доходів сільських 

родин та місцевих бюджетів. Враховуючи обмежені фінансові можливості 

сільських домогосподарств, їх внесок може обмежуватися 10–20% від 

загального обсягу фінансування в рамках бізнес-плану. Крім того, джерела 

фінансування бізнес-планів заявників не повинні обмежуватися лише 

зазначеними. Як альтернативні джерела можуть використовуватися кошти 

міжнародних організацій та установ. Проте частку державного фінансування 

бізнес-плану доцільно обмежити 50%, яка може бути збільшена до 75% у разі 

фінансування бізнес-планів, поданих молодими людьми (до 40 років), 

одинокими жінками з дітьми та ін. 

Максимальний обсяг державної підтримки одного бізнес-плану може 

бути запропонований, зважаючи на бюджетні можливості, проте мінімальне 

його значення доцільно прийняти на рівні одноразової суми допомоги по 
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безробіттю для організації підприємницької діяльності (наприклад, у 2017 р. 

вона становила 64 тис. грн). 

Надання підтримки пропонуємо здійснювати шляхом розподілу загальної 

суми на два транші: І – до 75% від загальної суми на старті програми; ІІ – при 

досягненні таких проміжних результативних показників (наприкінці третього 

року реалізації бізнес-плану): 

  збільшення масштабів землекористування (до мінімум 2 га) та 

агровиробництва на 50% від початково заявлених на старті бізнес-плану; 

  сплата соціальних внесків та податкових зобов’язань щонайменше 

упродовж останніх двох місяців (це передбачає необхідність інституалізації 

учасника у чинному нормативно-правовому полі, що за згаданих умов вимагає 

реєстрацію юридичної особи або ФОП). 

Успішне завершення програми учасником має бути підтверджено після 

закінчення п’ятого року фінансування бізнес-плану, що оцінюється на основі 

досягнення таких кінцевих результативних показників: 

  збільшення обсягів продажів від початкових, заявлених у бізнес-плані 

на старті, мінімум удвічі, але щонайменше до еквіваленту 2 тис. євро; 

  відсутність заборгованості зі сплати соціальних внесків та податкових 

зобов’язань. 

Таким чином, оперуючи запропонованим обсягом державної підтримки на 

один бізнес-план (64 тис. грн), можна розрахувати загальну потребу бюджетних 

коштів. Максимальна кількість потенційних учасників програми, за нашими 

оцінками, становить близько 600 тис. ОСГ, яка може бути суттєво звужена, якщо 

обмежити коло претендентів спеціальними критеріями. Вітчизняний та 

європейський досвід реалізації подібних програм свідчить про те, що кількість 

реальних бенефіціарів програми в період її дії зазвичай не перевищує 10–15% від 

оціночної (тобто в Україні вона, очевидно, становитиме 60–90 тис.). Проте й такі 

результати можна вважати достатньо високими з огляду на те, що діючих ФГ в 

Україні станом на 2017 р. нараховувалося 34,1 тис., у них зайнято менше 100 тис. 

осіб, включаючи членів ФГ та найманих працівників. 
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У перший рік реалізації програми для підвищення готовності потенційних 

бенефіціарів брати у ній участь доцільно сконцентрувати зусилля на декількох 

регіонах, зокрема тих, на які поширюється дія інших міжнародних проєктів чи 

грантів, з метою консолідації зусиль та максимального поширення успішних 

практик. Тож максимальна очікувана кількість заявників у перший рік реалізації 

програми, згідно з нашими оцінками, не перевищуватиме 2,5 тис. На другий рік ця 

кількість може вирости вдвічі, а на третій рік – досягнути піку залучення нових 

бенефіціарів, який може становити до 25 тис. заявників. У наступні два роки 

кількість потенційних учасників очікувано може піти на спад, проте за п’ять років 

дії програми може бути залучено 75 тис. учасників, що становить 12% від оціненої 

максимальної кількості потенційних ОСГ фермерського типу. Таким чином, 

дотримуючись прописаних вище умов фінансування та розроблених сценаріїв 

залучення потенційних учасників до програми, можна оцінити щорічні й загальну 

потребу бюджетного фінансування розробленої програми.  

Якщо на заохочення формалізації ОСГ виділятиметься 64 тис. грн, із них на 

початку дії програми – 75% тобто 48 тис. грн, то для першої хвилі залучених 

учасників необхідно буде 120 млн грн (2,5 тис*48 тис. грн). Відповідно на другий 

рік дії програми, згідно з очікуваним збільшенням нових учасників програми (5,0 

тис.), потреба у бюджетних коштах зросте до 240 млн грн (рис. 1.3.3). 

 
Рис. 1.3.3. Оцінка потреби бюджетного фінансування програми 

Джерело: власні розрахунки. 
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Як видно з рис. 1.3.3, пік (1,2 млрд грн) потреби бюджетного фінансування 

за розробленою програмою припадає на третій рік (2021 р.), що пов’язано з 

максимально очікуваною кількістю нових учасників (25 тис.) програми. 

Починаючи з четвертого року від початку запровадження програми загальний 

обсяг річних виплат складатиметься з суми платежів новим учасникам та виплат 

другого траншу тим бенефіціарам програми, які були залучені раніше (2019 р. і 

т. ін.). Відповідно, після п’яти років дії програми та залучення щороку нових 

учасників для остаточного завершення п’ятирічної програми потрібно 

передбачити необхідність сплати залишкових виплат учасникам, які були 

залучені до програми упродовж третього-п’ятого років. Таким чином, загальна 

потреба бюджетного фінансування програми на 5+3 роки становить 4,8 млрд грн. 

Порядок участі у програмі. Для того щоб запуск і реалізація цієї програми 

були успішні, потрібно провести значну просвітницьку й консультаційну роботу. 

Як засвідчили результати проведених нами опитувань власників ОСГ, малих 

фермерських господарств, однією з причин низького використання бюджетних 

коштів, передбачених для підтримки цих категорій виробників у 2018 р., стала 

саме обмеженість інформації на місцях. Це пов’язано з частковим усуненням 

регіональних (обласних та районних) управлінь агропромислового розвитку від 

надання зазначених послуг у процесі децентралізації влади. Натомість не всі 

відповідні органи на місцях (на рівні ОТГ) зацікавлені чи спроможні підхопити 

таку ініціативу. Хоча, на нашу думку, саме останні мають розуміти вигоди у 

процесі активного розвитку підприємницьких ініціатив на місцях. З огляду на 

зазначене вважаємо за необхідне передачу частини функцій щодо участі 

виробників сільськогосподарської продукції у програмах їх підтримки, які раніше 

виконували районні та обласні управління агропромислового розвитку, на рівень 

ОТГ, забезпечивши їх відповідними кваліфікованими спеціалістами. Безперечно 

весь спектр необхідних функцій такі спеціалісти виконувати не здатні, але вони 

мають бути обізнані щодо того, де можна отримати необхідну інформацію, 

допомігши у підборі того експерта-дорадника, який надасть кваліфіковану 

допомогу. Наразі ведеться активна робота з підготовки сертифікованих 
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дорадників та експертів-дорадників, послугами яких змогли би скористатися й 

потенційні учасники програми. 

Крім просвітницьких, агітаційних та консультаційних функцій, 

представники ОТГ мають бути залучені до роботи конкурсних комісій на 

регіональному (обласному) рівні, які здійснюватимуть оцінку поданих заявок та 

визначення учасників програми. Тим самим дотримуватиметься принцип 

відповідальності та стимулювання учасників програми до здійснення контролю 

на місцях. Крім представників ОТГ, до складу регіональних конкурсних комісій 

доцільно включити представників регіональних відділень Укрдержфонду, 

фонду зайнятості та облдержадміністрацій та ін. При цьому варто 

дотримуватись принципу збалансованого розподілу голосів, щоб загальна 

кількість представників однієї із представлених груп не перевищувала 49%, що 

мінімізуватиме корупційні схеми визначення учасників програми.  

Ефективність реалізації програми. Вона насамперед полягає у збільшенні 

кількості офіційно зайнятого населення. Оскільки програмою передбачена 

формалізація сільськогосподарської діяльності 75 тис. домогосподарств, 

реєстрацію як фізичні особи-підприємці отримають щонайменше 75 тис. осіб – 

голови сімейних фермерських господарств (СФГ). Цілком імовірно, що в цих 

господарствах можуть бути зареєстровані й інші члени СФГ. Всі вони, у свою 

чергу, поступово долучатимуться до схеми пільгового соціального страхування 

членів СФГ: за нашими оцінками, у період дії програми суми сплаченої ними 

частини ЄСВ досягне 1,4 млрд грн. Збільшення кількості СФГ в ОТГ сприятиме 

надходженню додаткових доходів до місцевих бюджетів, розвитку пропозиції 

продовольства, яке може бути включене у ланцюги створення доданої вартості 

(через розвиток локальної переробки) тощо.  

Підсумовуючи зазначене вище, варто відзначити, що запровадження 

спеціальної програми стимулювання розширення масштабів та підвищення 

комерційної спрямованості ведення аграрної діяльності в сільських домо-

господарствах на засадах сімейного фермерства дасть можливість не лише 

збільшити доходи сільських родин, а й виконуватиме важливі соціоекономічні цілі 

сталого сільського розвитку: підвищення зайнятості на селі; формування 
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підприємницької культури та готовності сільських жителів брати ініціативу на 

себе; підвищення надходжень до місцевих бюджетів; збереження традиційного 

ведення аграрної діяльності тощо. 

Удосконалення регуляторних механізмів збуту продукції фермерських 

господарств через систему публічних закупівель. У Концепції розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 рр. 

зазначено, що серед основних причин, які стримують розвиток ФГ, – 

«непоінформованість значної частини ФГ про кон’юнктуру ринків та умови 

ведення бізнесу в галузі, орієнтація на реалізацію вирощеної сировини та 

відсутність можливостей та умов у виробництві готової продукції». Існування 

проблеми реалізації сільськогосподарської продукції ФГ підтверджується і 

результатами опитувань. Фермери, які спеціалізуються на вирощуванні 

зернових, зернобобових та технічних культур, як правило, включені у ланцюги 

збуту, сформовані більш крупними господарствами (агрохолдингами). Фермери, 

які займаються овочівництвом, садівництвом, виноградарством, тваринництвом, 

реалізують свою продукцію самостійно. Формування сприятливих інституційних 

умов для реалізації сільськогосподарської продукції, виробленої у фермерських 

господарствах, налагодження додаткових каналів збуту, в тому числі 

гарантованих державою закупівель, повинно стати частиною механізму 

державної підтримки фермерства. 

За даними 2017 р., ФГ виробили сільськогосподарської продукції на суму 

21,7 млрд грн24. У структурі виробництва переважають зернові та зернобобові, 

буряк цукровий та соняшник. Така спеціалізація виробництва ФГ пояснюється не 

лише рентабельністю вирощуваних культур (27,9%, 41,2 та 20% відповідно), а й 

наявністю сталих каналів збуту. Інша продукція рослинництва, хоча і забезпечує 

достатній рівень рентабельності: овочеві культури – 19,5%, картопля – 28,9%, 

плодові та ягідні культури – 36,1%, виноград – 51,3%, потребує додаткових зусиль 

на пошук інформації та можливостей для реалізації. На нашу думку, створення 

логістичної інфраструктури для забезпечення безперебійного функціонування 

                                                           

24 Сільське господарство України за 2017 р.: стат. зб. / Державна служба статистики. Київ, 2018. С. 46. 
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господарських зв’язків і руху товарно-грошових потоків може стати одним із 

напрямів підтримки та вагомим чинником збереження фермерського укладу 

господарювання. Запровадження централізованих закупівель, підтримка фермерів 

у реалізації продукції через тендерні закупівлі, встановлення преференцій для 

фермерської продукції у торговельних мережах (супермаркетах) – це лише 

декілька напрямів непрямої підтримки фермерів. Ці заходи також сприятимуть 

насиченню внутрішнього продовольчого ринку якісною місцевою продукцією та 

забезпечуватимуть населення доступними продуктами харчування. 

Удосконалення (спрощення) доступу фермерів до системи публічних 

закупівель. В Україні всі юридичні особи, які є розпорядниками або 

одержувачами бюджетних коштів, здійснюють закупівлі відповідно до Закону 

«Про публічні закупівлі»25. Це стосується, зокрема, закупівель за кошти 

державного та місцевих бюджетів для низки установ – закладів освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту, пенітенціарної служби, військових частин, 

санаторно-курортних закладів тощо.  

Публічні закупівлі – це не лише придбання замовником товарів, робіт і 

послуг, а й дієвий механізм вирішення тактичних і стратегічних завдань 

держави. І якщо забезпечення якості, своєчасності, низької ціни, мінімізації 

підприємницьких, фінансових, технічних ризиків, зростання конкуренції – це 

тактичні завдання, то стратегічні – це економічна політика (підтримка місцевих 

виробників), захист навколишнього середовища, соціальна політика (підтримка 

соціально вразливих верств населення) тощо.  

Орієнтуючись на розв’язання стратегічних завдань, доцільно було би 

запровадити преференційні умови для реалізації продукції ФГ – як у контексті 

удосконалення механізму державної підтримки фермерства, так і для 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів (фінансування 

бюджетних установ).  

                                                           

25 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/922-19 
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Ємність ринку закупівель продуктів харчування для установ, що повністю 

або частково фінансуються з бюджетів різних рівнів, щорічно становить 

близько 30,0 млрд грн (табл. 1.3.1). 

Таблиця 1.3.1 

Витрати на харчування в установах,  

що фінансуються з державного та місцевих бюджетів 

Бюджетні установи26  
Чисельність 

осіб27, тис. 

осіб 

Вартість  

харчування28,  

грн/люд./день 

Потреба в 

харчуванні, дні 

Разом,  

млн грн 

Дошкільні заклади освіти* 1300,1 22,0 250 7150,6 

Заклади середньої освіти* 3387,8 20,0 170 11518,5 

Заклади соц. забезпечення** 46,3 40,0 365 675,9 

Лікарні** 8300,0 19,0 11 1734,7 

Військові частини** 182,0 75,0 365 4982,3 

Заклади 

пенітенціарної служби** 
61,3 135,0 365 3020,6 

УСЬОГО Х Х Х 29082,6 

* Фінансування за рахунок місцевих бюджетів та приватних осіб. 

** Фінансування за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

Джерело: дані Держстату України. 

Понад половину коштів (18,6 млрд грн) використовується в закладах освіти. 

Частина витрат на харчування дітей покривається за рахунок батьків, харчування 

окремих категорій (дітей-сиріт, малозабезпечених, дітей учасників АТО тощо) 

здійснюється за рахунок держави, частково послуги надаються за рахунок 

місцевих бюджетів. Незважаючи на багатоканальне фінансування, забезпечення 

закладів освіти продуктами харчування відбувається через централізовані 

закупівлі. За цією ж схемою проводяться закупівлі продовольчих товарів для 

інших установ. 

Навіть якщо припустити, що продукцією ФГ можна задовольнити лише 

четверту частину потреби (за асортиментом норм споживання), це вже близько 7 

млрд грн. Вибірковий аналіз за доступними інформаційними ресурсами свідчить, 

що зазвичай постачальниками стають фізичні особи підприємці (ФОП), сферою 

діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування29. Фермери 

не задіяні у постачанні сільськогосподарської продукції бюджетним установам. 

                                                           

26 До зазначених установ іще додаються заклади інтернатного типу, санаторно-курортні та інші. 
27 Статистичні збірники України за відповідними напрямами: «Дошкільна освіта в Україні у 2017 р.», «Заклади 

охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2017 році», «Соціальний захист населення України». 
28 Усереднені дані за 2017–2018 рр. 
29 Пошуково-аналітична система. Аналітика тендерів. URL: https://www.007.org.ua/ 
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Серед причин відсутності фермерської продукції на ринку закупівель є 

неготовність фермерів брати участь у торгах. Процедура подання першої 

тендерної пропозиції доволі складна і тривала у часі. Необхідно опрацювати 

безліч нормативно-правових документів, що регулюють відносини у сфері 

держзакупівель; підготувати визначений перелік документів; подати 

пропозицію для участі у тендері та слідкувати за проходженням процедури. 

Крім іншого, необхідно володіти інформацією про ціни на ринку, для того щоб 

бути конкурентоспроможним серед інших гравців. Більшості фермерів складно 

виконувати невластиві їм функції та на перших порах передбачити свою 

економічну вигоду від виходу на ринок централізованих закупівель. Також ще 

немає розуміння, що представлення власної продукції в подальшому 

забезпечуватиме постійний збут продовольства на потужному ємному ринку 

держзакупівель. Без дієвої державної підтримки фермери так і залишатимуться 

поза межами ринку держзакупівель. 

У низці країн здійснюється державне регулювання тендерних процедур як 

з метою захисту інтересів місцевих фірм, так і впорядкування імпорту 

різноманітної продукції (вставка 1.3.1). 

Така практика захисту місцевих виробників може бути запроваджена на 

внутрішньому ринку України. Створення інституційної підтримки розвитку 

фермерства розширить гарантовані постійні канали збуту продукції. 

Насамперед це допомога фермерам у підготовці тендерних пропозицій. 

Відповідно до реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні базовою одиницею територіального устрою визнана 

об’єднана територіальна громада. На рівні кожної ОТГ створюється тендерний 

комітет для організації та проведення закупівель для всіх бюджетних установ 

громади. Виконавчий орган ОТГ виступає як «Замовник». Спеціалісти 

тендерного комітету, обізнані в процедурі торгів, мають доступ до електронних 

баз даних, електронних торговельних майданчиків тощо. Вони кваліфіковано 

можуть надавати послуги у підготовці тендерних пропозицій відповідно до 

вимог законодавства для місцевих фермерів і представляти їхні інтереси як 

«Учасник». По-друге, ці ж спеціалісти зможуть супроводжувати подану 
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фермером пропозицію на всіх етапах тендерних закупівель. Фермеру необхідно 

буде лише запропонувати асортимент та кількість продукції на продаж. 

Вставка 1.3.1 

Регулювання на ринку держзакупівель 

У багатьох країнах законодавчо закріплюється право місцевих компаній на пріоритет у рівні цін, 

таким чином, за інших рівних умов виграш присуджується місцевій кампанії, навіть якщо 

запропонована нею ціна вища, ніж у закордонних учасників. Цінова «фора» для місцевих гравців 

може становити від 6% (США, Канада) до 15% (Кувейт, Індія) і більше. У ряді країн до торгів не 

допускаються ті іноземні учасники, які в своїх пропозиціях не передбачають передачу частини 

підряду місцевим фірмам, визначено перелік робіт та послуг, які іноземний підрядник зобов’язаний 

передавати місцевим фірмам. У багатьох державах участь зарубіжних компаній у тендерах можлива 

тільки через місцевих агентів або партнерів (Єгипет, Оман). Іноді іноземним підрядникам 

забороняється увозити обладнання та матеріали, що випускаються місцевою промисловістю, існує 

правило потрійного перевищення числа місцевого персоналу над іноземним для підрядних об’єктів. 

У деяких країнах частина держзамовлення резервується для певних категорій постачальників, 

наприклад малого бізнесу, організацій інвалідів, установ пенітенціарної системи і т.ін. У Південній 

Кореї надається підтримка малим і середнім підприємствам, що забезпечують зайнятість значної 

частини населення, як постачальників у відносинах публічних закупівель. На думку фахівців, якщо не 

підтримувати малі фірми, великі підприємства будуть одержувати максимальні вигоди для себе, 

використовуючи недосконалу конкуренцію.  

Також допомогу в підготовці тендерних пропозицій фермерам могли б 

надавати дорадчі служби. Така організаційна підтримка дозволить ФГ 

представити власну продукцію на постійно діючому, потужному за обсягами 

торговельному майданчику, допоможе фермерам слідкувати за кон’юнктурою 

на ринку сільськогосподарської продукції та мотивуватиме виробників не лише 

на поставки сировини, а й на випуск готової продукції. 

Упровадження нецінових критеріїв вибору переможця при закупівлях 

продуктів харчування. На сьогодні єдиним преференційним критерієм, що 

забезпечує виграш на тендерних торгах, є ціновий. Вибірковий аналіз 

проведених торгів, зокрема у закупівлі продуктів харчування, свідчить, що 

більшість замовників у визначенні критерію вибору переможця на 100% 

визначають ціну. Законом «Про публічні закупівлі» передбачено можливість 

використання «Замовником» кваліфікаційних критеріїв для всіх постачальників 

та нецінових критеріїв у разі оголошення закупівель, коли для визначення 

кращої пропозиції недостатньо найнижчої ціни. До них відносяться умови 

оплати, показники якості продукції, терміни поставок тощо (залежно від виду 

товарів, робіт чи послуг, що закуповуються), але зазвичай вони не 

застосовуються. Сукупна вага всіх нецінових критеріїв закупівлі може досягати 

30% для державних закупівель.  
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Таким чином, бюджетні установи, які виступають як «Замовник» на 

тендерних торгах у межах законодавства можуть надати преференції місцевим 

виробникам. Обираючи прямі поставки від виробників (що слід зазначити як 

кваліфікаційний критерій), на відміну від торговельних посередників, а також 

місцеві продукти харчування, навіть за більш високою ціною, розпорядники 

бюджетних коштів не лише надаватимуть якісніші послуги, зокрема харчування 

певних верств населення, а й формуватимуть додатковий ринок збуту для 

фермерської продукції. Такий вид організаційно-економічної підтримки на 

рівні держави стимулюватиме розвиток фермерства в Україні (вставка 1.3.2). 

У компетенції державних структур, зокрема Міністерства освіти і науки, 

Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я тощо 

рекомендувати підпорядкованим установам проводити закупівлю 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у місцевих 

виробників, у т.ч. фермерів. 

Вставка 1.3.2 

Мінагрополітики разом із представниками ФАО працюють над запровадженням в Україні 

ефективної моделі шкільного харчування, що дозволить залучити малих і середніх 

сільгоспвиробників та збільшити виробництво якісної і безпечної продукції 
Експерти ФАО поінформували про бразильську модель шкільного харчування, суть якої полягає в 

тому, що мінімум 30% харчової продукції для шкіл закуповується у малих сільгоспвиробників та 

фермерів. Подібна програма діє вже у 17 країнах Латинської Америки та Карибського басейну, і в 9 

ведеться робота з її впровадження. Програма фінансується з державного бюджету і перевагу в 

отриманні коштів, за окремим конкурсом, мають малі сільгоспвиробники та фермери. 

Встановлення штучних преференцій для однієї групи учасників торгів, 

так званий лобізм, може дискримінувати інших і порушити основні засади, на 

яких базувалося запровадження системи публічних закупівель (запобігання 

корупційним діям, неефективному використанню бюджетних коштів та захисту 

конкуренції). Але для досягнення стратегічних цілей, визначених у Концепції 

розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 

2018–2020 роки, виконання завдань державної аграрної політики щодо 

створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для 

розвитку ФГ на певному етапі запровадження преференційних умов у системі 

публічних закупівель буде виправданим кроком. 
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РОЗДІЛ 2. СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА 

 У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПІДТРИМКИ  

ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 

 

2.1. Поєднання підтримки фермерських господарств із продовольчою 

допомогою населенню: світовий досвід для України  

Зарубіжний і вітчизняний досвід поєднання програм розвитку 

сільського господарства та надання продовольчої підтримки. Продовольча 

підтримка вразливих груп населення практикується у світі як на міжнародному 

рівні, так і багатьма державами. У 1963 р. Організацією Об’єднаних Націй була 

започаткована Всесвітня продовольча програма (ВПП), яка фінансується за 

рахунок добровільних пожертвувань країн, громадських організацій, громадян: у 

2016 р. їх обсяги сягнули 5,9 млрд дол. США. У проєктах розвитку ВПП ООН 

основна увага приділяється харчуванню, особливо матерів і дітей, вирішенню 

проблеми недоїдання з найбільш раннього віку, програмам шкільного 

харчування. У випадку надзвичайних ситуацій ВПП надає термінову допомогу 

жертвам воєнних дій, природних та технічних катастроф30. 

З листопада 2014 р. ВПП стала координатором кластера питань 

продовольчої безпеки в Україні та реалізовувала Програму розширення 

допомоги, якою передбачалося надання продовольчої підтримки літнім людям, 

інвалідам та тим, хто не мав можливості покинути постраждалі від конфлікту 

райони Донецької і Луганської областей. Підтримка надавалась у формі 

продовольчих пайків та грошової допомоги. Передбачалося, що допомога 

також буде спрямована «на відновлення малих сільськогосподарських одиниць 

та підтримку дрібних фермерів на рівні домашніх господарств»31. У 2018 р. 

ВПП припинила свою діяльність на Донбасі через нестачу ресурсів, надавши за 

час реалізації своєї програми допомогу майже мільйону українців32. 

                                                           

30 Все о Всемирной продовольственной программе. URL: https://ru1.wfp.org/overview 
31 Кутовий Тарас. Україна підтримує Всесвітню продовольчу програму ООН нарощуючи потужності з виробництва 

продовольства. 2016. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/kutoviy-ukraina-pidtrimue-vsesvitnyu-prodovolchu-programu-

oon-naroshchuyuchi-potuzhnosti-z-virobnitstva-prodovolstva 
32 Тука Георгий. Всемирная продовольственная программа ООН прекращает свою деятельность на Донбассе. 2018. 

URL: https://gordonua.com/news/money/tuka-vsemirnaya-prodovolstvennaya-programma-oon-prekrashchaet-svoyu-

deyatelnost-na-donbasse-228098.html 
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Виконання завдань ВПП ООН прямо не пов’язується з підтримкою 

господарств фермерського типу, але сприяє такій підтримці опосередковано 

через гарантовані закупівлі продукції місцевого виробництва. Як стверджують 

джерела у ВПП, щонайменше три чверті закупленого у межах Програми 

продовольства надходить з країн, що розвиваються33, і саме ці країни 

отримують найбільше допомоги. Купуючи продовольство якомога ближче до 

місць його споживання, працівники Програми економлять час, зменшують 

витрати на транспортування і водночас підтримують місцеву економіку. 

Зважаючи на те, що в країнах «третього світу» сільське господарство 

представлене переважно малими фермерськими господарствами 

(домогосподарствами фермерського типу), продовольча підтримка ООН 

вразливих груп населення в цих країнах є вагомим чинником стимулювання 

розвитку місцевого фермерства. 

Про певну узгодженість продовольчої допомоги населенню та сприяння 

розвитку фермерства свідчать і найновіші рішення організацій світового 

співтовариства. У Цілях сталого розвитку, ухвалених на Саміті ООН у 2015 р., 

ціль 2 сформульована як «подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства» 

– тобто подолання голоду і розвиток сільського господарства поєднані в одній 

цілі. Перші два завдання щодо досягнення цієї цілі стосуються поліпшення 

харчування жителів Землі, особливо їх вразливих груп, а третя – підвищення 

продуктивності сільського господарства і збільшення доходів дрібних 

виробників продовольства, зокрема сімейних фермерських господарств. 

Комітет із Всесвітньої продовольчої безпеки ФАО закликає уряди країн світу 

здійснювати програми централізованих закупівель для державних інститутів, 

надання продовольчої допомоги (тут і далі виділено авторами) і шкільного 

харчування, в межах яких дрібні фермери працюватимуть в умовах 

структурованого попиту на продовольство і сільськогосподарську продукцію, 

а споживачам завжди, в тому числі за будь-яких затяжних криз і конфліктів, 

                                                           

33 Все о Всемирной продовольственной программе. URL: https://ru1.wfp.org/overview 
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буде забезпечений доступ до достатньої кількості вироблених дрібними 

фермерами безпечних, здорових, поживних і різноманітних продуктів34. 

Найвагомішу історичну практику поєднання програм з розвитку 

сільського господарства та програм із надання продовольчої підтримки мають 

США, де вони реалізуються Міністерством сільського господарства (USDA). 

Програми з надання продовольчої підтримки свого часу були ініційовані для 

стимулювання зростання попиту і реалізації надлишків сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування, отриманих у результаті перевиробництва, 

обумовленого впровадженням програм із субсидування фермерських 

господарств. З іншого боку, у 1930-х роках місцеві уряди та приватні благодійні 

організації використовували на місцях програми продовольчої допомоги 

вразливим групам населення за місцем їхнього проживання35. У період великої 

депресії Конгрес США визнав проблему продовольчої допомоги 

загальнонаціональною та такою, що може впливати на національну безпеку, 

тобто настільки важливою, що нею має опікуватися федеральний уряд. З цього 

часу у США почали діяти загальнонаціональні програми продовольчої 

допомоги, які змінювались і удосконалювалися відповідно до потреб фермерів, 

рівня бідності та соціально-економічних умов в країні. Ці програми стали 

одночасно засобом підтримки вразливих груп населення і формою сприяння 

розвитку фермерства. З часом США відійшли від жорсткої «прив’язки» 

продуктової підтримки населення до місцевого продовольства, але вона 

залишається важливим напрямом стимулювання розвитку національного 

аграрного сектора. 

У Бразилії продовольча підтримки вразливих груп населення здійснюється 

в межах проголошеного у 2003 р. руху «Нульовий голод». Він здійснюється 

через програми: «сімейний гаманець»; прямих закупівель продукції для потреб 

державних закладів у продовольстві; шкільного харчування. Щоб забезпечити 

                                                           

34 Содействие мелким фермерам в выходе на рынок. Рекомендации по мерам политики. КВПБ. 2016. URL: 

http://www.fao.org/3/a-bq853r.pdf 
35 Gunderson Gordon W. The National School Lunch Program: Background and Development / Food and Nutrition 

Service, U.S. Department of Agriculture. 2003. 192 р. URL: https://books.google.com.ua/books/about/The_National_ 

School_Lunch_Program.html?id=sB_1XaY6TCQC&redir_esc=y 
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реалізацію цих програм за рахунок вітчизняного виробництва, були суттєво 

розширені заходи щодо кредитування фермерських господарств і надання 

технічних послуг дрібним фермерам. Крім цього, для задоволення потреб 

державних закладів у продовольстві та здійснення заходів із надзвичайної 

допомоги уряд здійснює програму прямих закупівель продовольства (РАА) 

безпосередньо у дрібних фермерів, часто за форвардними контрактами. При 

організації шкільного харчування школи зобов’язані купувати 30% 

продовольства (за вартістю) у місцевих дрібних фермерів у межах програми 

закупівлі продовольства РАА36. Отже, і в Бразилії продовольча підтримка 

вразливих груп населення пов’язана зі сприянням розвитку фермерства. 

Про запровадження продовольчої допомоги вразливим групам населення 

заявили у Литві. У жовтні 2018 р. уряд цієї країни схвалив уведення в дію 

системи ваучерів (талонів) на продукцію місцевих фермерів і виробників. 

Передбачається, що талони зможуть отримувати жителі, які виховують дітей 

дошкільного віку; за іншими версіями – діти і пенсіонери. Вважається, що така 

система дозволить населенню зекономити кошти, а фермерам і селянам – 

продавати більше своєї продукції в обхід великих супермаркетів37. За задумом 

уряду талони будуть продаватися в поштових відділеннях Литви за ціною 8 

євро, після чого в спеціальних місцях торгівлі за них можна буде придбати 

продукцію на 10 євро. В кінці місяця продавці зможуть обміняти ці талони на 

гроші, отримуючи компенсацію з бюджету. За талони можна буде придбати 

лише продукцію місцевих фермерів: молоко, м’ясо, овочі та фрукти. 

Передбачається, що це спонукатиме фермерів кооперуватися і відкривати 

торговельні точки38. 

Підготовка до запровадження продовольчої допомоги населенню тривалий 

час проводиться і в Російській Федерації. Про внутрішню продовольчу допомогу 

                                                           

36 Добросоцкий В., Ратников К. Продовольственная помощь населению как инструмент антикризисной политики 

государства. АПК: экономика, управление. 2016. № 7. С. 16–29.  

URL: http://www.vniiesh.ru/documents/document_20755_Dobrosotsky.pdf 
37 DELFI: Литва возвращается к «советской практике» талонов на еду для малоимущих. 2018. 

URL: https://russian.rt.com/inotv/2018-12-12/DELFI-Litva-vozvrashhaetsya-k-sovetskoj 
38 Продуктовые карточки в Литве: помощь мелкому бизнесу или? 2018. URL: https://aftershock.news/?q=node/ 

699587&full 
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як стратегічний напрям національної безпеки країни згадується в Доктрині 

продовольчої безпеки, затвердженій Указом Президента РФ від 30.01.2010 р. У 

2014 р. у РФ була затверджена Концепція внутрішньої продовольчої допомоги і 

план заходів з її реалізації. З того часу різними суб’єктами Федерації 

здійснюються спроби надання продовольчої підтримки окремим групам 

населення за рахунок власних ресурсів, але поки що вони розрізнені й незначні. З 

федерального центру підтримуються програми продовольчої допомоги у п’яти 

пілотних регіонах: республіках Мордовія і Бурятія, в Ульянівській, Омській і 

Саратовській областях. Кожний регіон формує свою програму з урахуванням 

місцевих особливостей, але існують і спільні риси пілотних проєктів. Зокрема, 

функції основних адміністраторів програми виконують місцеві міністерства 

сільського господарства. Вони ж забезпечують постачання продовольства і 

функціонування інфраструктури. Розпорядниками фінансових ресурсів є місцеві 

міністерства освіти, охорони здоров’я і соціального захисту. 

Практично в усіх регіонах РФ мета внутрішньої продовольчої допомоги – 

збільшення споживання продуктів місцевого виробництва. Місцева влада 

докладає максимум зусиль до того, щоб гроші залишались в регіоні. Підтримка 

з федерального бюджету невелика порівняно з коштами, які виділяються 

урядом області чи республіки. Регіони намагаються охопити програмами 

продовольчої допомоги організовані колективи: освітні й соціальні заклади, 

лікарні, виправні колонії. Вкладаються кошти в розвиток інфраструктури: у 

збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва, створення або 

модернізацію переробних підприємств. Передбачено й будівництво логістичних 

центрів, які в окремих випадках повинні поєднувати свою безпосередню 

діяльність із переробкою продукції. Їх завдання – акумулювати продовольство і 

розподіляти його по організаціях у формі продуктових наборів. Отже, як 

зазначають місцеві експерти, поки що програми продовольчої допомоги в РФ є 

своєрідним прикриттям для субсидій на розвиток сільського господарства і 

переробки. Саме на ці потреби виділяються основні кошти. Адресна допомога 

на придбання продуктів, яка виділяється соціально незахищеним верствам 
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населення, або обмежена (як у Саратовській області), або відкладена на другий 

чи третій етап регіональних програм39. 

На федеральному рівні в Росії про створення Національної системи 

адресної продовольчої допомоги за принципом продуктових карт було заявлено 

ще у 2014 р., план щодо її впровадження було внесено на обговорення до уряду 

у 2015 р., а саму програму планувалось запустити у 2017 р. Однак через 

проблеми з фінансуванням запуск її декілька разів переносився. У березні 

2018 р. заступник міністра промисловості і торгівлі Росії повідомив, що 

програма уже пройшла більшість узгоджень. За попередніми оцінками, для її 

реалізації потрібно буде понад 300 млрд руб. на рік. У 2019 р. кошти на 

реалізацію цієї програми в бюджеті не передбачені40. 

За те, щоб стати оператором програми, у Росії борються декілька відомств. 

Міністерство сільського господарства РФ трактує внутрішню продовольчу 

підтримку (ВПП) як систему державної допомоги населенню у формі прямого 

постачання продуктів харчування заінтересованим особам або надання грошових 

коштів для придбання ними продовольства з метою поліпшення харчування і 

досягнення його збалансованості з урахуванням раціональних норм споживання 

харчових продуктів. Заходи ВПП мають подвійну спрямованість: 1) підтримка 

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників і агропродовольче 

регулювання; 2) зменшення соціальної нерівності, підвищення соціальної 

стабільності, поліпшення стану здоров’я населення. Мінсільгосп РФ вважає, що 

саме він має бути координатором системи ВПП, оскільки, відповідно до Угоди із 

сільського господарства ВТО, внутрішня продовольча підтримка є заходом 

державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Крім того, 

законом РФ «Про розвиток сільського господарства» передбачено, що ВПП 

відноситься до сфери регулювання цього закону41. 

                                                           

39 Подайте на пропитание. Продовольственная помощь в США и России. 2014. № 1. URL: https://www.agriculture. 

by/articles/agrarnaja-politika/podajte-na-propitanie.-prodovolstvennaja-pomosch-v-ssha-i-rossii 
40 Программа продовольственных карточек для малоимущих. URL: http://posobie-expert.ru/news/produktovye-

karty-dlya-maloimushchih/ 
41 Внутренняя продовольственная помощь в Российской Федерации / Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. 2016. URL: https://docplayer.ru/32821367-Ministerstvo-selskogo-hozyaystva-rossiyskoy-

federacii-vnutrennyaya-prodovolstvennaya-pomoshch-v-rossiyskoy-federacii.html 
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Міністерство промисловості та торгівлі РФ вважає, що оператором 

програми має стати спеціально створена автономна некомерційна організація 

«Національний адміністратор Програми підтримки попиту». Передбачається, що 

учасниками програми можуть бути ринки, автомагазини («автолавки»), магазини 

будь-яких форматів, але за умови, що вони підключаються до процесингового 

центру. Якщо це ринок, то тоді управляюча компанія повинна забезпечити 

можливість приймання карт, на які нараховуватимуться субсидії. Дебатується й 

питання: чи потрібно «прив’язувати» продуктову підтримку саме до місцевого 

продовольства. Оскільки вартість вітчизняних продовольчих товарів у Росії в 

багатьох випадках вища, ніж імпортованих, висловлюється думка, що така 

прив’язка недоцільна. Програму продовольчої допомоги варто розглядати і 

просувати саме як програму допомоги вразливим групам населення, і вона не 

має бути прив’язана до аграрного бюджету та російських продуктів. Від цього 

виграють обидві сторони: отримувачі підтримки зможуть вибирати продукт «по 

кишені» і, якщо російські продукти виявляться дешевшими, то купуватимуть 

саме їх. Це спонукатиме виробників до зниження витрат і цін42. 

Таким чином, у країнах, де практикується надання продовольчої 

допомоги вразливим групам населення, ця допомога поєднується з підтримкою 

розвитку вітчизняного фермерства. З часом, коли система продовольчих 

субсидій найбільш органічно пристосовується до місцевих умов, 

вдосконалюються й механізми використання їх у сфері стимулювання 

фермерського господарювання в частині підвищення якості вироблюваної 

фермерами продукції, зниження її вартості тощо. В Україні необхідно 

формувати таку систему, базуючись на використанні світового досвіду і з 

урахуванням вітчизняних, зокрема регіональних і місцевих, особливостей. 

Американська програма надання додаткової продовольчої підтримки 

для боротьби з голодом та бідністю (Supplemental Nutrition Assistance 

Program, SNAP).  

                                                           

42 Программа продовольственной помощи: поддержка населения или сельского хозяйства? Еconomy times. 2017. 

URL: http://economytimes.ru/kurs-rulya/programma-prodovolstvennoy-pomoshchi-podderzhka-naseleniya-ili-

selskogo-hozyaystva 
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Роль та цільове призначення програми. Програма надання додаткової 

продовольчої підтримки – SNAP (раніше відома під назвою «Програма з надання 

продуктових талонів») вважається у США найвагомішим державним програмним 

документом у рамках боротьби з голодом та бідністю. Після програми зі 

страхування на випадок безробіття SNAP є найбільш гнучкою федеральною 

програмою, орієнтованою на надання допомоги під час економічної стагнації. 

У 2017 р. у середньому щомісяця понад 40 млн американців 

користувалися перевагами цієї програми для забезпечення адекватного раціону 

харчування своїх сімей. Програма гарантує продовольчу підтримку сім’ям 

працівників з низьким рівнем оплати праці, малозабезпеченим громадянам та 

особам з обмеженими можливостями, для яких характерний фіксований дохід. 

Так, близько 70% реципієнтів SNAP становлять домогосподарства з дітьми; 

майже третину – домогосподарства, у складі яких є люди поважного віку та 

інваліди. Федеральний уряд у повному обсязі покриває витрати, пов’язані з 

реалізацією програми SNAP, та розподіляє видатки на адміністрування 

програми серед штатів, що до неї долучилися. 

Правила участі у програмі SNAP 

Програма SNAP доступна майже для всіх нужденних домогосподарств. 

Правила участі у реалізації програми та обсяг допомоги зазвичай встановлюються 

на федеральному рівні та є єдиними для громадян всієї країни. Водночас кожний 

штат отримує право на адаптацію певних положень програми до специфіки своєї 

території (наприклад – визначення вартості транспортного засобу, що перебуває у 

власності домогосподарства та не перешкоджає отриманню допомоги в рамках 

SNAP). Згідно зі встановленими правилами, на допомогу за програмою можуть 

розраховувати домогосподарства, які відповідають таким критеріям (кожний штат 

має право на коригування цих обмежень): 

  обсяг сукупних щомісячних доходів у 2018 фінансовому році має 

перебувати на рівні, або нижче 130% від показника межі бідності, що становить 

2213 дол. США на місяць (близько 26,6 тис. дол. США з розрахунку на рік) для 
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домогосподарств із трьох осіб. Це обмеження не стосується домогосподарств, 

до складу яких входять особи похилого віку або інваліди; 

  у разі наявності у загальній структурі витрат високої частки видатків на 

утримання житла, догляд за дітьми тощо, обмеження накладається на розмір 

чистого щомісячного доходу або доходу після необхідних відрахувань, який 

повинен дорівнювати або бути меншим за межу бідності;  

  ресурси домогосподарства у 2018 фінансовому році мають перебувати 

нижче межі у 3500 дол. США за наявності у його складі осіб похилого віку або 

інвалідів та 2250 дол. США – для решти домогосподарств. 

Деякі категорії громадян не мають права на отримання допомоги в рамках 

SNAP незалежно від рівня матеріального добробуту, зокрема: страйкарі, 

більшість студентів та окремі легальні іммігранти. Незареєстровані іммігранти 

також не відповідають вимогам SNAP. 

Реалізація програми SNAP 

Кожний штат розробляє власну процедуру подання документів на участь 

у програмі SNAP у рамках загальнодержавних інструкцій. У більшості штатів 

представники домогосподарств зазвичай особисто звертаються до служби 

соціального забезпечення, однак мають право надіслати заявку електронною 

поштою, факсом, або скористатись онлайн-сервісом. Претенденти повинні 

пройти співбесіду, що відбувається переважно по телефону. Крім того, їм слід 

підготувати пакет документів, що засвідчують особу, місце проживання, 

імміграційний статус, склад сім’ї, обсяг доходів та ресурсів, розмір витрат. 

Домогосподарства, визнані як такі, що мають право на отримання 

продовольчої допомоги, одержують електронну картку EBT (картка з виплати 

допомоги в рамках соціального страхування), на яку щомісяця перераховується 

певна сума коштів. Члени домогосподарств можуть використовувати їх для 

придбання продуктів харчування в одного з 260 тис рітейлерів, залучених до 

реалізації програми. Понад 80% обсягу допомоги користувачі отоварюють у 

супер- та гіпермаркетах. Фінансування, отримане в рамках програми SNAP, 
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заборонено використовувати для придбання алкогольних напоїв, тютюну, 

вітамінних добавок, непродовольчих товарів та гарячого харчування. 

Домогосподарства-реципієнти у разі швидкого зростання їх доходів 

повинні повідомляти службу соціального забезпечення. Крім того, вони мають 

регулярно (більшість домогосподарств – раз на 6–12 місяців, особи поважного 

віку та інваліди – раз на 12–24 місяці) подавати нову заявку на отримання 

продовольчої допомоги. 

Розміри допомоги домогосподарствам 

Обсяг продовольчої допомоги SNAP у 2017 фінансовому році у середньому 

становив близько 126 дол. США / місяць, або приблизно 4,20 дол. США / день та 

1,40 дол. США / прийом їжі. Програма SNAP орієнтована на розрахунок розміру 

допомоги відповідно до потреби домогосподарств: так, злиденні 

домогосподарства отримують допомогу в значно більшому обсязі, ніж 

домогосподарства, що перебувають на межі бідності, оскільки вони особливо 

потребують фінансових ресурсів для забезпечення адекватного раціону 

харчування. Формула розрахунку обсягу допомоги ґрунтується на тому, що 30% 

чистого доходу домогосподарства витрачається на придбання продовольчих 

товарів, а у рамках програми SNAP покривається різниця між зазначеними 30% та 

вартістю «Економного раціону харчування»43, розробленого Міністерством 

сільського господарства США. 

Домогосподарство без чистого доходу отримує максимальну суму 

допомоги, яка дорівнює вартості Економного раціону харчування для 

домогосподарств свого розміру (табл. 2.1.1). Так, домогосподарство, що 

складається з трьох осіб і щомісячно отримує близько 600 дол. США у вигляді 

чистого доходу, одержить допомогу в сумі 324 дол. США (504 дол. США 

(максимальна сума допомоги) – 180 дол. США (30% від 600 дол. США)). 

Максимально велика продовольча допомога надавалась упродовж квітня 

2009 р. – жовтня 2013 р. через дію Закону щодо відновлення та реінвестування 

від 2009 р. У листопаді 2013 р. обсяг допомоги в рамках програми SNAP 

                                                           

43 Економний раціон харчування слугує національним стандартом раціону за найнижчою вартістю і 

використовується як основа для розподілу продовольчої допомоги.  
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суттєво скоротився майже для всіх домогосподарств. У 2018 р. максимальний 

розмір допомоги зменшився приблизно на 2–3 дол. США із розрахунку на одну 

особу в місяць у результаті зниження протягом останніх років цін на 

продовольчі товари, що входять до складу «Економного раціону харчування». 

Таблиця 2.1.1 

Обсяг продовольчої допомоги SNAP залежно від 

розміру домогосподарства 
Розмір 

домогосподарства 

Максимальний розмір 

 щомісячних виплат, 2018 ф.р.,  

дол. США  

Орієнтовний середній розмір 

щомісячних виплат, 2018 ф.р., 

дол. США 

1 192 134 

2 352 252 

3 504 376 

4 640 456 

5 760 521 

Примітка: орієнтовний середній розмір щомісячних виплат ґрунтується на показниках SNAP 

2016 фінансового року та даних Кількісної оцінки домогосподарств. 

Джерело, SNAP, фінансовий рік – 2018. Зміна вартості життя / Міністерство сільського 

господарства США. URL: https://fnsrod.azureedge.net/sites/default/files/snap/SNAP_Fiscal_Year_ 

2018_Cost_of_Living_Adjustments.pdf 

Вартість реалізації програми SNAP 

У 2017 фінансовому році федеральний уряд витратив близько 70 млрд дол. 

США на реалізацію програми SNAP та інших програм із надання продовольчої 

допомоги. В рамках програми SNAP 93% обсягу фінансових ресурсів 

спрямовувалося безпосередньо на підтримку домогосподарств з метою 

придбання ними продуктів харчування, а 6,5% – на фінансування 

адміністративних витрат, пов’язаних з організацією функціонування програми, зі 

стимулюванням зайнятості населення, проведенням тренінгів та навчань щодо 

оптимізації харчування домогосподарств – учасників SNAP, боротьбою з 

шахрайством тощо. Федеральні адміністративні видатки становили менше 1% 

витрат. 

Кількість реципієнтів допомоги SNAP та витрати на реалізацію програми 

Унаслідок Великої рецесії у другій половині 2000-х років кількість 

реципієнтів допомоги SNAP зазнала значного, але тимчасового зростання. 

Особливої гостроти цей процес набув у 2007–2011 рр. через значне відставання 

економічного розвитку та його недостатності для нівелювання наслідків 
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деструктивного впливу рецесії, що зумовило зростання кількості 

малозабезпечених домогосподарств.  

Однак характер цих змін був швидкоплинним. Так, темп зростання 

кількості реципієнтів допомоги SNAP у 2012–2013 рр. значно уповільнився, а у 

2014–2015 рр. чисельність домогосподарств – учасників програми щорічно 

скорочувалася на 2%. Результати дії Закону щодо відновлення та 

реінвестування сприяли поступовому зменшенню числа домогосподарств, які 

потребували підтримки: в 2016 р. кількість її реципієнтів у середньому за 

місяць була на 3% менша за показник 2015 р., а в 2017 р. – майже на 5% менша 

від рівня 2016 р. Чисельність осіб, які послуговувались перевагами програми 

SNAP, скорочувалася майже на 1 млн осіб у 2014 та 2015 рр., на 1,5 млн – у 

2016 р. та близько 2 млн осіб – у 2017 р. (рис. 2.1.1). 

З огляду на зменшення кількості реципієнтів продовольчої допомоги 

SNAP та її розміру знизився й обсяг загальних витрат (середній розмір 

допомоги з розрахунку на одне домогосподарство в 2014 р. зменшився на 7% 

порівняно з її показником, встановленим на виконання Закону щодо 

відновлення та реінвестування). Загальні витрати SNAP на реалізацію програми 

почали щорічно знижуватись із 2014 р.; у 2017 р. вони зменшились на 4% 

відносно рівня 2016 р. 
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Кількість реципієнтів продовольчої допомоги SNAP в середньому за місяць за фіскальними роками, млн осіб

 
Рис. 2.1.1. Динаміка кількості реципієнтів продовольчої 

допомоги SNAP 
Джерело: Міністерство сільського господарства США 
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Аналіз витрат крізь призму валового внутрішнього продукту (ВВП) 

доводить, що їх обсяг скоротився на 7% у 2016 р. та на 8% у 2017 р., а експерти 

Бюджетного управління конгресу прогнозують їх масштабне зниження до рівня 

1995 р. протягом декількох наступних років. За висновками Міністерства 

сільського господарства, програма SNAP є мобільною і не створює тривалого 

потужного тиску на бюджет країни.  

Суспільні вигоди та втрати від реалізації програми продовольчої 

допомоги SNAP. Перша програма із надання талонів на продукти харчування 

мала тимчасовий характер і тривала протягом 1939–1943 рр.44. Для її реалізації 

було випущено талони на придбання тих продуктів харчування, які 

Міністерство сільського господарства США вважало надлишковими. Після 

закінчення терміну дії цієї програми вона продовжувалась у різних 

модифікаціях. У 1964 р. було прийнято рішення щодо надання програмі із 

забезпечення громадян продовольчими талонами перманентного характеру. 

Цільове призначення нової програми визначило за мету покращення 

продовольчого раціону споживачів та зміцнення економіки сільського 

господарства45. Упродовж 1970-х років програма була розширена: кількість її 

реципієнтів зросла більше ніж уп’ятеро: з 4 млн осіб у 1970 р. до 21 млн осіб у 

1980 р.46. З метою зменшення витрат на реалізацію програми в 1980-х роках в її 

положення були введенні деякі обмеження. В 1996 р. Конгрес вніс суттєві зміни 

в основну національну програму соціальної допомоги (нині – Тимчасова 

допомога сім’ям, які її потребують), зрештою перетворивши таку допомогу на 

цільові субсидії для штатів. При цьому програма продовольчої підтримки 

відчутних зрушень не зазнала, проте зменшення кількості реципієнтів 

продовольчих талонів із 27 млн осіб у 1995 р. до 17 млн осіб у 2000 р. знизило 

рівень навантаження на її обслуговуючий персонал47. 

                                                           

44 A Short History of SNAP / U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. November 20, 2014. URL: 

www.fns.usda.gov/snap/short-history-snap 
45 Там само.  
46 SNAP Data Tables. Food and Nutrition Service USDA. URL: www.fns.usda.gov/pd/supplemental-nutrition-assistance-

program-snap.  
47 Там само. 

http://www.fns.usda.gov/snap/short-history-snap
http://www.fns.usda.gov/pd/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
http://www.fns.usda.gov/pd/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
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Концептуальні зміни у програмі відбулися з упровадженням Закону про 

сільське господарство від 2002 р., який розширив права нерезидентів на 

отримання продовольчих талонів, збільшив розмір допомоги, призначеної для 

великих сімей, та спростив механізм адміністрування самої програми. У 

наступні 15 років відбувалося нарощування масштабів розповсюдження талонів 

на продукти харчування: кількість реципієнтів зросла майже втричі – з 17 млн 

осіб у 2000 р. до 46 млн осіб у 2015 р.48, а обсяг витрат на реалізацію програми – 

в чотири рази, з 18 млрд дол. США у 2000 р. до 78 млрд дол. США у 2016 р.49. 

Адміністрування програми з надання талонів на продукти харчування 

здійснюється Міністерством сільського господарства США спільно з урядами 

штатів. За оцінками Кріса Едвардса, загальний обсяг витрат на адміністрування 

програми продовольчих талонів становить близько 9 млрд дол. США на рік – 

приблизно 13% від загальної вартості розповсюджених талонів на продукти 

харчування50. Адміністрування вимагає значних фінансових ресурсів з огляду на 

необхідність обробки та зберігання поточної інформації щодо 46 млн 

реципієнтів продовольчої допомоги. До функціональних обов’язків персоналу 

відносяться зустрічі та телефонні розмови з усіма претендентами на одержання 

підтримки – як під час первинного аналізу поданого пакета документів, так і в 

процесі подальшої ідентифікації учасників програми.  

Основними проблемами реалізації програми з надання продуктових 

талонів є шахрайство та зловживання. Через це співробітникам офісів програми 

доводиться систематично відстежувати зміни в життєвих обставинах мільйонів 

малозабезпечених домогосподарств та перевіряти актуальність поданої 

інформації. З метою запобігання незаконному обігу талонів ґрунтовно 

перевірятися мають і понад 250 тис. рітейлерів по всій території країни, 

залучених до надання допомоги. 

                                                           

48 Там само. 
49 Budget of the United States Government, Fiscal Year 2017. Public Budget Database. 2016.  

URL: https://www.govinfo.gov/app/details/BUDGET-2017-DB/summary 
50 Експерт наводить такі розрахунки: федеральний уряд та уряди штатів розподіляють витрати на 

адміністрування програми, тому він подвоїв частку державного бюджету в рамках компенсації 

адміністративних витрат на 2016 р. (4,2 млрд дол. США) та додав адміністративні витрати державного рівня в 

розмірі близько 600 млн дол. США. 
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Програма із надання продовольчої допомоги спричинила появу чорного 

ринку з продажу талонів на отримання продуктів харчування за готівку. 

Рітейлери, що порушують законодавство, зазвичай пропонують 50 центів за 

кожний долар продовольчого талону, тобто 100 доларів готівкою можна 

отримати в рахунок 200 доларів, депонованих на електронній картці 

реципієнта. Останнім часом обсяги такої торгівлі значно скоротились, і 

представники уряду стверджують, що кількість надлишкових талонів в обігу 

нині становить лише близько 3% від їх загального числа, що оцінюється 

приблизно в 2 млрд дол. США щорічно51. Федеральний уряд несе 

відповідальність за фальсифікації, що здійснюються об’єктами роздрібної 

торгівлі, однак перевірку діяльності рітейлерів – учасників програми SNAP 

здійснюють лише близько 100 інспекторів52. У ході досліджень було 

встановлено, що приблизно 10% роздрібних магазинів, долучених до реалізації 

SNAP, беруть участь у незаконному обігу талонів53. 

Іншим складним питанням для урядів штатів є контроль випадків 

шахрайства з боку реципієнтів; систематичне відстеження доходів та прав на 

отримання продовольчої допомоги для 46 млн осіб є надзвичайно складним 

процесом. Відтак деякі експерти досить скептично ставляться до офіційно 

оприлюдненого обсягу некоректних виплат, оскільки федеральний уряд не має 

належної інформаційної бази щодо випадків шахрайства на території кожного 

штату54. Крім того, з часів запровадження програми соціальні умови у США 

значно покращилися. Нині лише 5,6% американських домогосподарств 

відзначають один, або декілька випадків на рік, коли зменшення споживання 

продуктів харчування зумовлювалось браком фінансових ресурсів, що 

                                                           

51 SNAP Quality Control / Food and Nutrition Service USDA. URL: www.fns.usda.gov/snap/quality-control 
52 Rosiak Luke. Those at the Front Lines of Junk-Food Food Stamp Purchases Rail at USDA Secrecy. Washington 

Examiner. 12 August 2014. URL: https://www.washingtonexaminer.com/those-at-the-front-lines-of-junk-food-food-

stamp-purchases-rail-at-usda-secrecy 
53 The Extent of Trafficking in the Supplemental Nutrition Assistance Program: 2009–2011 / U.S. Department of 

Agriculture. August 2013. 
54 Brennan Paul. Some Feds Have No Idea the Extent of SNAP Fraud, Says Iowa Official. Watchdog.org. 11 September 

2014. URL: https://www.dailysignal.com/2014/09/14/iowa-official-rampant-snap-fraud/; Analysis of FNS’ 

Supplemental Nutrition Assistance Program Fraud Prevention and Detection Efforts / U.S. Department of Agriculture, 

Office of Inspector General. September 2012. 

http://www.fns.usda.gov/snap/quality-control
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визначається як «дуже низька продовольча безпека»55. Роберт Паарлберг із 

Гарвардського університету зазначає, що з такою ситуацією щодня стикається 

менше 1% домогосподарств56. Натомість продовольчу підтримку отримують 22 

млн домогосподарств із 125 млн, зареєстрованих у країні (близько 18% сімей)57. 

Серед проблем, пов’язаних зі станом здоров’я уразливих верств 

населення у США, перше місце сьогодні посідає не голод, а ожиріння. Тобто 

проблемою харчування уразливих верств населення виступає не брак продуктів 

харчування, а їх надлишок, принаймні в частині енергетичної цінності58. Наразі 

для 70% дорослого населення Америки характерна надмірна вага, або 

ожиріння, аналогічний показник наприкінці 1980-х років становив 56%59. 

Зазвичай від ожиріння значно більшою мірою страждають малозабезпечені 

громадяни, ніж представники верств населення з вищим рівнем добробуту. Діти 

віком від 6 до 11 років у домогосподарствах знедолених громадян майже вдвічі 

частіше потерпають від ожиріння, ніж діти із забезпечених сімей60, які 

страждають від надмірної кількості видів продуктів нездорового харчування. 

Талони на продукти харчування можуть бути використані для придбання 

практично будь-якого продовольчого товару, за винятком алкоголю, вітамінів та 

продуктів, що піддавалися термічній обробці. Перелік продовольчих товарів, 

заборонених для придбання за програмою SNAP, крім наведених вище, включає 

«безалкогольні напої, цукерки, печиво, закуски та морозиво»61.  

У 2015 р. Міністерство сільського господарства США оприлюднило 

результати проведеного дослідження, які засвідчують, що 40% реципієнтів 

продовольчої допомоги страждають ожирінням, натомість частка таких серед 

знедолених громадян, які не беруть участь у реалізації програми, становить 

                                                           

55 Besharov Douglas J. Testimony to the House Committee on Agriculture / University of Maryland, Food & Nutrition 

Assistance. 25 February 2015. URL: https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/ 
56 Paarlberg Robert. Obesity: The New Hunger. Wall Street Journal. 11 May 2016. 
57 Data for households on food stamps. URL: www.fns.usda.gov/pd/supplemental-nutrition-assistance-program-snap 
58 Besharov Douglas J. Testimony to the House Committee on Agriculture / University of Maryland. 25 February 2015; 

Besharov Douglas. We’re Feeding the Poor as if They’re Starving / American Enterprise Institute. 8 December 2002. 
59 Health, United States, 2015. Table 58 / U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health 

Statistics. URL: www.cdc.gov/nchs/ data/hus/hus15.pdf 
60 Там само. Table 59.  
61 What Can SNAP Buy? Food and Nutrition Service USDA. URL: www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items.  
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32%62. Крім того, експертами USDA встановлено, що зниження «індексу 

здорового харчування» для учасників програми з продовольчої підтримки 

характерне більшою мірою, ніж для осіб із низьким та середнім рівнем 

матеріального добробуту63. Реципієнти продовольчої підтримки порівняно з 

іншими громадянами рідко споживають цільне зерно, сирі овочі та значно 

частіше віддають перевагу регулярному споживанню газованих напоїв64. Тому 

експерти з питань охорони здоров’я рекомендують заборонити придбання 

нездорових продуктів харчування в рамках реалізації талонів на одержання 

продовольчої допомоги. В окремих штатах для реалізації цієї пропозиції 

розроблено спеціальні заходи. Прогнозується, що прийняття рішення щодо 

обмеження переліку продуктів харчування, що можна придбати в рамках 

реалізації програми, свіжими овочами, фруктами тощо, призведе до зменшення 

кількості громадян, зацікавлених в отриманні допомоги продовольчого 

характеру, що визнається позитивним напрямом сучасного реформування 

програми продовольчої допомоги. Інший напрям, який підтримується багатьма 

експертами, полягає у припиненні участі федерального уряду в її реалізації та 

делегуванні повноважень з її повного фінансування та адміністрування 

керівництву штатів.  

Хоча основною метою програми SNAP є надання допомоги 

малозабезпеченим домогосподарствам, особам поважного віку та інвалідам у їх 

прагненні до забезпечення адекватного раціону харчування, в рамках програми 

виконуються і такі супутні завдання. 

1. Захист сімей від різного роду негараздів та голоду. 

У рамках програми SNAP надається підтримка малозабезпеченим 

верствам населення з метою їх забезпечення необхідними продуктами 

харчування. Це суттєво знижує гостроту нестачі продовольчих товарів для 

домогосподарств. Програма швидко та ефективно реагує на необхідність 

                                                           

62 Diet Quality of Americans by SNAP Participation Status: Data from the National Health and Nutrition Examination 
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надання допомоги малозабезпеченим верствам населення та окремим громадам 

тоді, коли вони не в змозі задовольнити свої потреби. Кількість реципієнтів 

допомоги суттєво зростає під час економічної стагнації та скорочується у часи 

активізації розвитку країни та подолання бідності населення. Отже, SNAP 

підтримує громадян у складні часи безробіття або інших сімейних негараздів: 

так, домогосподарство, рівень оплати праці голови якого недостатній для 

утримання сім’ї, або у випадку втрати ним роботи, за умовами програми SNAP 

отримує право на продовольчу підтримку з метою покращення життєвих 

обставин. 

2. Захист економіки країни 

Реалізація програми SNAP є однією з дієвих форм економічного 

стимулювання, оскільки під час рецесії отримані домогосподарствами 

фінансові ресурси швидко вкладаються в розвиток економіки. Досвід свідчить, 

що близько 80% виплат SNAP отоварюються протягом перших двох тижнів 

після отримання, а 97% – протягом місяця. Зазвичай малозабезпечені 

домогосподарства повністю витрачають щоденний дохід на задоволення 

поточних потреб, як-от утримання житлових приміщень, придбання продуктів 

харчування, користування транспортними засобами тощо, тож кожен долар 

допомоги SNAP, який отримує таке домогосподарство, забезпечує додаткову 

потенцію до покращення життєвих обставин. 

За даними експертних оцінок, упродовж 2009 р. під час рецесії кожне 

збільшення розміру продовольчої допомоги SNAP на 1 дол. США сприяло 

активізації економічної діяльності та генерації віддачі у розмірі 1,70 дол. США. 

За твердженням експертів Бюджетного управління конгресу США, для SNAP 

характерний один із найпотужніших «ефектів долара» (зростання економічної 

активності та підвищення рівня зайнятості населення з розрахунку на один 

вкладений долар, виділений із бюджету) серед численних програмних 

документів, спрямованих на стимулювання економічного зростання та 

створення нових робочих місць в умовах стагнації економіки. 

3. Зменшення масштабів і гостроти проявів бідності та злиденності.  
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Допомога в рамках програми SNAP чітко орієнтована на підтримку 

вразливих верств населення. Так, 92% відповідних фінансових ресурсів 

розподіляється серед домогосподарств, рівень доходів яких сягає межі бідності 

або перебуває нижче за цю межу, із них 56% – серед домогосподарств, рівень 

доходів яких зменшився до половини межі бідності. Найбільш злиденні 

домогосподарства отримують допомогу в її максимальному обсязі. Підтримка 

SNAP малозабезпечених домогосподарств у придбанні ними продуктів 

харчування та вивільнення у зв’язку з цим певної суми фінансових ресурсів для 

задоволення інших потреб сприяє скороченню масштабів злиденності та 

подоланню складнощів на кшталт необхідності оплати рахунків, оренди тощо. 

4. Підтримка та стимулювання зайнятості 

Крім того, що програма SNAP створює свого роду рамку безпеки для 

людей поважного віку, інвалідів та тимчасово безробітних, вона орієнтована на 

підтримку працівників із низьким рівнем заробітної плати. Мільйони 

американців зайняті на робочих місцях з низьким рівнем оплати праці, 

непередбачуваним графіком роботи та відсутністю переваг соціального пакета, 

зокрема оплачуваної відпустки за станом здоров’я. У цьому контексті SNAP 

надає працівникам з низькою та нерегулярною оплатою праці щомісячну 

допомогу для певного вирівнювання їхніх доходів та забезпечення підтримки 

на випадок втрати роботи. Формула розрахунку розміру допомоги містить 

важливу мотивацію для реципієнтів: зростання доходів учасників програми на 

один долар зумовлює зменшення обсягу допомоги лише на 24–36 центів. 

5. Підтримка здорового харчування 

Реалізація програми SNAP сприяє малозабезпеченим домогосподарствам у 

придбанні здорових продуктів харчування. Зважаючи на те, що фінансові ресурси, 

надані в рамках SNAP, використовуються лише для купівлі продовольчих товарів, 

вони здатні значною мірою розширити харчовий асортимент сімей. Таким чином, 

реципієнти допомоги SNAP отримують можливість сформувати належний раціон, 

характерний для незаможних громадян, які не послуговуються продовольчою 

підтримкою. Крім того, повсюдно функціонують Програми з харчової освіти 

SNAP, основним призначенням яких виступає стимулювання розвитку здорового 
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харчування. Аналіз досвіду використання продуктових талонів у 1960–1970-х 

роках свідчить, що діти, народжені знедоленими жінками, які отримували талони 

на продукти харчування, у дорослому віці мали вищий рівень здоров’я, а дівчата 

ставали більш самостійними, ніж ті, хто народжувався в округах, де програма не 

була впроваджена.  

6. Швидке реагування на катастрофи 

SNAP однією з перших реагує на стихійні лиха шляхом надання критично 

необхідної продовольчої допомоги постраждалим домогосподарствам. Тісна 

співпраця Міністерства сільського господарства США та керівництва штатів дає 

змогу забезпечити швидку й адресну допомогу, що передбачає заміну традиційної 

продовольчої підтримки компенсацією вартості втрачених продуктів харчування, 

тимчасове надання допомоги домогосподарствам, які не є учасниками SNAP, але 

зазнали значних збитків (програма Катастрофа-SNAP), послаблення програмних 

вимог із метою полегшення доступу до отримання необхідної допомоги та 

зменшення тиску на обслуговуючий персонал програми тощо.  

 

2.2. Передумови та можливості запровадження продовольчих субсидій 

в Україні 

Категоризація населення за критеріями бідності та іншими 

законодавчо встановленими нормативами. Проблема продовольчої 

незахищеності населення має місце і в Україні. Незважаючи на потужний 

аграрний потенціал, щорічне зростання експорту сільськогосподарської 

продукції та сировини, для значної частки населення України доступ до 

споживання достатньої кількості якісних продуктів харчування все ще 

ускладнений. Однією з основних причин обмежень у харчуванні є низький 

рівень життя широких верств населення, недостатність фінансово-матеріальних 

ресурсів та ціни, за якими реалізується агропродовольча продукція. 

З метою оцінки достатності доходів для продовольчого забезпечення 

домогосподарств проаналізовано показники монетарної бідності. Відповідно до 
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Методики комплексної оцінки бідності65, визначення та розрахунок межі 

монетарної бідності здійснюються за показниками сукупних витрат та 

загальних доходів із використанням шкали еквівалентності. Показники бідності 

за різними критеріями суттєво відрізняються. Кількість бідного населення за 

абсолютним критерієм, визначеним на основі законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму, відповідає критеріям визначення міжнародної межі 

крайньої бідності – існування на менш ніж 1,9 дол. США на добу.  

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України 

у 2014–2017рр., рівень абсолютної бідності населення, яке проживає в містах, 

знизився з 8,3% до 1,9%. У сільській місцевості темп зниження не такий 

суттєвий, але зменшення кількості абсолютно бідних людей утричі – з 9,3% до 

3,3% свідчить про позитивні зрушення у матеріальному забезпеченні населення 

(рис. 2.2.1).  
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Рис. 2.2.1. Динаміка показників рівня бідності за різними критеріями,  

2014–2017 рр. 

Джерело: складено за даними статистичних збірників Держслужби статистики України 

«Витрати і ресурси домогосподарств України» за відповідні роки. 

                                                           

65 Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України 

«Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності» від 18.05.2017 р. № 827/403/507/113/232. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17 
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Загалом в Україні у 2017 р. частка населення із середньодушовими 

загальними доходами, нижчими за законодавчо встановлений прожитковий 

мінімум, становила 2,4%. У 2018 р. цей показник знизився до 1,3%. Разом із 

цим кількість злиденних, тобто тих, хто перебуває за межею крайньої бідності, 

залишається істотною. Поширення зазначених відносних показників на 

генеральну сукупність домогосподарств засвідчує, що чисельність осіб, які 

перебувають за межею законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, в 

2018 р. перевищувала 500 тис. осіб.  

З метою адекватного відображення рівня життя населення, зважаючи на 

безпрецедентне падіння курсу гривні в 2014 р. і суттєве погіршення 

матеріального стану людей, визначення кількості осіб, які перебувають за 

межею монетарної бідності за абсолютним критерієм з 2015р. здійснюється з 

урахуванням рівня споживчих цін. Був запроваджений показник фактичного 

прожиткового мінімуму, який на 83% перевищував законодавчий рівень і у 

2017 р. становив 2941,46, а у 2018 – 3262,67 грн на одну особу на місяць66. 

Протягом 2015–2016 рр. половина населення України, незалежно від місця 

проживання, перебувала за цією межею бідності. У 2017 р. запровадження 

мінімальної оплати праці на рівні 3200,0 грн (що вдвічі перевищувало показник 

попереднього року) і підвищення її до 3723 грн у 2018 р. суттєво вплинули на 

статистичні ознаки рівня абсолютної бідності. Але покращення матеріального 

добробуту не було таким стійким через стрімку інфляцію, що тривала з 2014 р. 

Так, зростання номінальної заробітної плати у грудні 2017р. на 35,5% порівняно 

з відповідним показником попереднього року призвело до зростання реальних 

заробітків лише на 18,9%.  

Рівень відносної бідності, який за середньодушовими еквівалентними 

доходами визначається нижче за 60% медіанного рівня середньодушових 

еквівалентних доходів за шкалою еквівалентності ЄС, протягом 

досліджуваного періоду практично не змінився і коливається в межах 10%. 

За даними Cвітового банку, існування на менше 3,2 дол. США на день 

відображає показник межі бідності у країнах із рівнем доходу, нижчим за 

                                                           

66 Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році: стат. зб. / Державна служба статистики. Київ, 2018. С.250. 
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середній, до яких відноситься і Україна67. Визначений міжнародний показник 

відповідає національному відносному критерію бідності (доходи, нижчі за 75% 

медіанного рівня загальних доходів). Частка населення, загальні доходи якого 

не досягали зазначеного показника протягом останніх п’яти років, зростала і у 

2018 р. перевищувала 23%68. Отже, за цим підходом майже чверть населення 

України (як міського, так і сільського) вважається такою, яка перебуває за 

межею відносної бідності. 

Результати аналізу свідчать, що два основні монетарні критерії бідності, 

прийняті на національному рівні, – абсолютний (прожитковий мінімум) та 

відносний – змінюються різновекторно. Показники бідності за критерієм 

прожиткового мінімуму – як встановленого законодавчо, так і фактичного, – 

демонструють позитивну динаміку, а за відносним критерієм – щороку 

погіршуються. 

У регіональному розрізі відзначається істотна диференціація у 

показниках матеріальної забезпеченості (рис. 2.2.2).  

 
Рис. 2.2.2. Регіональна диференціація за рівнем абсолютної бідності 

населення (1) в розрізі типів поселень (2) 

Джерело: побудовано за даними статистичних бюлетенів Держслужби статистики України 

«Витрати і ресурси домогосподарств України у 2017 р. (частина ІІ, області та м. Київ)».  

                                                           

67 Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle. The World Bank Report. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30418 
68 Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році: стат. зб. / Державна служба статистики. Київ, 2018. С. 

271. 
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За даними 2017 р. лише в Івано-Франківській області доходи всього 

населення перевищували межу абсолютної бідності за рівнем законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму (абсолютно бідних не було). У п’яти 

регіонах (Закарпатській, Чернівецькій, Полтавській, Сумській та Київській 

областях) частка абсолютно бідних людей не досягала 1% їхньої загальної 

кількості. У Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській та 

Житомирській областях кількість абсолютно бідного населення перевищує 4% 

(рис. 2.2.2). Зважаючи на те, що ці регіони перебувають на останніх позиціях у 

рейтингу середньомісячної заробітної плати найманих працівників, то в них 

також найбільший рівень бідності серед працюючих.  

Розподіл бідного населення в розрізі типів поселень свідчить, що у 

Рівненській, Херсонській та Черкаській областях абсолютна більшість 

нужденних проживають у сільській місцевості, а в Київській та Тернопільській 

областях бідних серед міського наслення взагалі немає. Водночас у східних 

регіонах бідність серед міського населення переважає.  

Регіональний аналіз показників бідності за фактичним прожитковим 

мінімумом практично збігається із попереднім розподілом. Також позитивно 

виокремлюються Івано-Франківська, Полтавська та Вінницька області. В 

останній групі з найвищими показниками бідності перебувають Житомирська, 

Миколаївська, Донецька, Рівненська, Херсонська області (рис. 2.2.3).  

Розподіл бідних за типом поселень свідчить, що у 18 регіонах бідність 

серед містян суттєво перевищує сільську бідність. Тобто міське населення 

більш вразливе і більше потребує соціальної допомоги. 

Статистичні показники щодо рівня бідності підтверджуються 

самооцінкою домогосподарств споживчих можливостей власних доходів та 

матеріальної забезпеченості. У 2017 р. 70,7% домогосподарств відносили себе 

до бідних. Із загальної кількості домогосподарств 38,1 % постійно відмовляли 

собі у найнеобхіднішому, крім харчування, при цьому 667,0 тис. 

домогосподарств (4,5%) не вдавалося забезпечити себе навіть достатнім 

харчуванням. Більшість із них (56,4%) – це міські домогосподарства. Загалом у 
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2017 р. кількість населення країни, яке не змогли себе забезпечити достатнім 

харчуванням, становила 1,7 млн осіб69. 

 
Рис. 2.2.3. Регіональна диференціація за рівнем бідності населення 

відповідно до критерію фактичного прожиткового мінімуму (1)  

в розрізі поселень (2) 
Джерело: складено за даними статистичних бюлетенів Держслужби статистики України 

«Витрати і ресурси домогосподарств України у 2017 р. (частина ІІ, області та м. Київ)».  

Для опрацювання підходів щодо зменшення масштабів бідності та оцінки 

обсягу матеріальних ресурсів, яких не вистачає бідному населенню загалом, до 

визначеної межі бідності розраховується показник сукупного дефіциту доходу. 

Його значення відповідає необхідній сумі коштів, якої потребує нужденне 

населення для подолання межі бідності.  

Сукупний дефіцит доходу бідного населення (А) розраховується за 

формулою: 

де: 

Z – межа бідності, визначена за відповідним критерієм; 

Yi – дохід (витрати) і-ої бідної особи; 

                                                           

69 Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів: стат. зб. / Державна служба статистики. Київ, 
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Q – чисельність населення, яке визнається бідним відповідно до 

визначеної за відповідним критерієм межі бідності70. 

Відповідні розрахунки, проведені за даними 2017 р. та 2018 р. для 

домогосподарств із доходами, нижчими за законодавчо встановлений 

прожитковий мінімум та нижчими за фактичний прожитковий мінімум дали 

такі результати. Чисельність осіб, які проживали в домогосподарствах із 

доходами, нижчими за законодавчо встановлений прожитковий мінімум, 

становила у 2017 р. 928,7 тис, а у 2018 р. – 501,1 тис. осіб, а тих, які 

проживають у домогосподарствах із доходами, нижчими за фактичний 

прожитковий мінімум, – відповідно 13,5 та 10,6 млн осіб. Дефіцит доходу 

однієї особи, яка перебувала за межею бідності за критерієм законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму, становив у 2017 р. 279,27 грн, а у 2018 

р. – 242,52 грн на місяць, а за критерієм фактичного прожиткового мінімуму – 

відповідно 616,06 та 650,82 грн на місяць. Дефіцит доходу для всього 

населення, яке перебувало за межею бідності відповідно до зазначених 

критеріїв, досягав 3,1 млрд грн у 2017 р. і 1,5 млрд грн. у 2018 р. та 99,8 млрд 

грн у 2017 р. і 83,1 млрд грн у 2018 р. (табл. 2.2.1). 

Розподіл бідного населення за соціально-демографічними характеристиками 

показує, що загальні доходи, нижчі від законодавчо встановленого прожиткового 

мінімуму, в 2018 р. отримували 0,6%, а нижчі від фактичного прожиткового 

мінімуму – 18,3% працюючого населення, відповідно 1,2% та 35% непрацюючих 

пенсіонерів, 3,9% та 41,6% інших осіб, у тому числі безробітних та 

домогосподарок. Також до категорії «бідних» за зазначеними критеріями 

відносяться 1,6% та 35,5% дітей до 18 років та 0,9% і 21,5% студентів71. Це 

практично той контингент, який на сьогодні найбільше потребує підтримки. 

За типами домогосподарств найбіднішими також є домогосподарства, що 

мають у своєму складі дітей та безробітних. Зокрема, частка усіх 

                                                           

70 Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України 
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71 Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році: стат. зб. / Державна служба статистики. Київ, 2018. С.273. 
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домогосподарств із дітьми, грошові доходи яких не досягають фактичного 

прожиткового мінімуму, у 2018 р. становила 32,9%; домогосподарств із дітьми 

до 3 років – 42,1%, а домогосподарства з дітьми, в яких є принаймні один 

безробітний – 55,0%72. 

Таблиця 2.2.1 

Дефіцит доходів населення із доходами, нижчими за 

прожитковий мінімум 

Показник 

Доходи, нижчі за прожитковий 

мінімум 

законодавчо 

встановленого 
фактичного 

2017 2018 2017 2018 

Дохід домогосподарств (ДГ) із доходами, 

нижчими за прожитковий мінімум у середньому 

за місяць у розрахунку на одне ДГ, грн 

3059,37 3109,78 5208,89 5719,96 

Середній еквівалентний розмір ДГ, осіб 2,31 2,07 2,24 2,19 

Дохід на одну особу в середньому за місяць, грн 1324,40 1502,31 2325,40 2611,85 

Прожитковий мінімум на місяць, грн. 1603,67 1744,83 2941,46 3262,67 

Дефіцит доходу на одну особу на місяць, грн 279,27 242,52 616,06 650,82 

Частка населення з середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами, нижчими 

за прожитковий мінімум, % 

2,4 1,3 34,9 27,6 

Чисельність осіб, які проживають у ДГ із доходами, 

нижчими за прожитковий мінімум, тис. осіб 
928,7 501,1 13505,6 10639,7 

Дефіцит доходу на рік, млн грн. 3112,3 1458,3 99843,1 83094,5 

Джерело: розраховано за даними статистичних збірників: Витрати і ресурси домогосподарств 

України / Держстат України. Київ, 2018. С. 221, 272–273; Витрати і ресурси домогосподарств 

України / Держстат. Київ, 2019. С. 219, 270–271. 

Таким чином, найуразливішими верствами населення та тими, хто 

найбільше потребує підтримки, є домогосподарства з дітьми, особливо до трьох 

років, а також сім’ї, де є студенти та непрацюючі пенсіонери. Виокремлення їх 

як першочергових бенефіціарів окремих видів підтримки сприятиме подоланню 

бідності та збереженню людського капіталу країни. 

Подолання бідності в усіх формах залишається однією з найбільших 

проблем, що стоять перед суспільством. Зазвичай використовуються два 

основні способи боротьби з бідністю. Перший полягає у забезпеченні та 

підтримці мінімальних доходів (заробітної плати та пенсій), достатніх для 

збереження діючих нормальних стандартів споживання. Другий спосіб полягає 

у використанні адресної соціальної допомоги незахищеним верствам населення. 

                                                           

72 Там само. С. 275. 
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Дані табл. 2.2.1 свідчать про те, що наразі можна вести мову про певну 

компенсацію дефіциту доходів особам, які проживають в домогосподарствах із 

доходами, нижчими за законодавчо встановлений прожитковий мінімум: у 2018 

р. на це знадобилося б 1,5 млрд грн на рік. Сума, необхідна для подолання 

бідності за критерієм фактичного прожиткового мінімуму (83,1 млрд грн у 2018 

р.) для української економіки поки що непідйомна. 

Водночас слід зважати й на такі обставини. Як видно із табл. 2.2.1, заходи 

щодо збільшення доходів населення у 2018 р., зокрема підвищення мінімальної 

заробітної плати та пенсії, сприяли відчутному зменшенню чисельності осіб, які 

перебувають за межею абсолютної бідності, та, відповідно, потреби в коштах, 

необхідних для покриття дефіциту доходу цих ОСГ. З іншого боку, існує 

великий розрив між фактичним і законодавчо встановленим прожитковим 

мінімумом, за яким цей дефіцит визначається, причому у 2018 р. він збільшився 

на 1 в.п. Існує потреба у підвищенні законодавчо встановленого прожиткового 

мінімуму та його зближенні з фактичним рівнем, що спричинятиме зростання 

дефіциту доходів бідного населення. Таким чином, проблема підтримки 

уразливих груп населення залишатиметься актуальною і суспільству доведеться 

її вирішувати тим чи іншим способом. 

Бідні верстви населення більш вразливі в частині економічної доступності 

продовольства та, відповідно, за рівнем споживання основних груп продуктів 

харчування. Так, у ДГ із рівнем доходів, нижчим за фактичний прожитковий 

мінімум, рівень достатності споживання основних продуктів суттєво нижчий 

порівняно із середніми показниками по країні: наприклад, овочів – на 13 в.п., 

фруктів – 27 в.п., м’яса й молока – близько 20 в.п. та навіть картоплі що є 

основним і найбільш доступним споживчим продуктом для українців, – 5 в.п. 

При цьому відзначено, що бідне міське населення більш вразливе у споживанні 

овочів і баштанних, картоплі, молока та м’яса, натомість бідне сільське 

населення – фруктів (рис. 2.2.4). 
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Рис. 2.2.4. Відмінності у споживанні основних груп продовольства бідними 

домогосподарствами за типами поселень (співвідношення середньодушового 

споживання порівняно із середніми показниками по країні) 

Джерело: розраховано за даними статистичного збірника Держстату України «Витрати і ресурси 

домогосподарств України» за 2018 р.  

Як зазначалося вище, ДГ із дітьми більш вразливі з точки зору бідності, 

що, своєю чергою, впливає на рівень споживання продовольства. Як видно з 

рис. 2.2.5, збільшення кількості дітей негативно впливає на рівень споживання 

основних груп продовольства, за винятком картоплі. Особливо велика різниця у 

споживанні фруктів у сім’ях із чотирма і більше дітей (40 в.п.).  

 
Рис. 2.2.5. Залежність рівня споживання основних груп продовольства 

залежно від кількості дітей у домогосподарстві (співвідношення 

середньодушового споживання порівняно з середніми показниками по країні) 

Джерело: розраховано за даними статистичного збірника Держслужби статистики України 

«Витрати і ресурси домогосподарств України» за 2018 р. . 

Як зазначалося у п. 2.1, бенефіціарами продовольчих субсидій є саме 

бідні сім’ї, а метою програми – покращення доступу до продовольства. Ми 

спробували оцінити необхідний обсяг продовольства за двома сценаріями 
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підвищення рівня споживання основних продуктів харчування (1 – підвищення 

рівня споживання до середніх показників по країні, 2 – підвищення рівня 

споживання до рекомендованих норм МОЗ) у бідних ДГ (рис. 2.2.6). Так, 

наприклад, додаткова потреба овочів і баштанних оцінюється у майже 800 тис. 

т за обох сценаріїв; фруктів – 378 та 813 тис. т за різних сценаріїв. Стосовно 

потреби у картоплі, то за сценарію приведення рівня споживання до норм МОЗ 

споживання у бідних домогосподарствах потрібно буде скоротити (-221 тис. т). 

 
Рис. 2.2.6. Оцінка додаткового попиту на основні види продовольства при 

підвищенні рівня його споживання у бідних ДГ 
Джерело: власні розрахунки за даними 2018 р. 

Отримані результати свідчать про проблеми задоволення продовольчих 

потреб українців у частині дотримання норм споживання важливих груп 

продовольства. Встановлено, що бідні ДГ не в змозі повною мірою 

задовольнити продовольчі потреби навіть за тими групами продовольства, за 

якими в Україні у середньому забезпечується рівень достатності харчування 

(овочі та баштанні). Натомість вимагає першочергового вирішення проблема 

підвищення споживання фруктів, молочних та м’ясних продуктів, для 

виробництва яких в Україні є всі можливості та потенціал. 

Потенціал фермерства для задоволення продовольчих потреб 

вразливих верст населення. Оскільки вітчизняні фермерські господарства та 

домогосподарства фермерського типу наразі спеціалізуються в основному на 

виробництві рослинницької продукції, опрацювання механізму стимулювання 

їх розвитку в поєднанні з продовольчою підтримкою вразливих верств 

населення доцільно розпочати із запровадження продовольчих субсидій на 
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придбання овочево-баштанної та плодово-ягідної продукції. Відповідні 

культури сьогодні вирощують головним чином дрібні виробники – фермерські 

господарства та господарства населення. На них у 2018 р. припадало відповідно 

2,7–5,2% та 78,7–93,7% виробництва овочів, баштанних, плодів та ягід. У 

виробництві винограду домінували сільськогосподарські підприємства, але й 

фермерські господарства та господарства населення забезпечували понад 47% 

валового збору цієї продукції (табл. 2.2.2). 

Таблиця 2.2.2 

Виробництво овочевої і плодово-ягідної продукції в Україні, 2018 р. 

Вид продукції 

Усі категорії 

господарств 

У тому числі 

Сільсько-

господарські 

підприємства 

Фермерські 

господарства 

Господарства 

населення 

тис. т % тис. т % тис. т % тис. т % 

Культури овочеві 9440,2 100,0 1104,1 11,7 253,0 2,7 8083,1 85,6 

Культури баштанні 

продовольчі 
499,6 100,0 16,9 3,4 14,6 2,9 468,1 93,7 

Культури плодові та 

ягідні 
2571,3 100,0 421,4 16,4 135,2 5,2 2014,7 78,7 

Виноград 467,6 100,0 245,5 52,5 17,2 3,7 204,9 43,8 

Джерело: Рослинництво України. Стат. збірник. 2018 / Держстат України. Київ, 2019. С. 36, 

37, 40, 41. 

Слід зазначити, що структура виробництва овочево-баштанної та 

плодово-ягідної продукції за категоріями виробників загалом залишається 

стабільною упродовж тривалого часу, зокрема після 2010 р. Щодо регіональних 

особливостей, то понад половину всього обсягу овочевої продукції у 2018 р. 

було вироблено у семи областях – Херсонській (14,0% від валового 

виробництва в Україні), Дніпропетровській (7,9%), Харківській (7,3%), 

Київській (6,5%), Полтавській (5,6%), Миколаївській (5,5%), Львівській (5,4%). 

Основний обсяг плодів і ягід виробляється також у семи областях – Вінницькій 

(12,9% валового збору в Україні у 2018 р.), Чернівецькій (9,6%), Хмельницькій 

(9,2%), Дніпропетровській (7,2%), Закарпатській (7,0%), Львівській (5,3%) та 

Полтавській (4,9%). 

Переважання господарств населення у виробництві овочево-баштанної та 

плодово-ягідної продукції частково пов’язане з тим, що певну кількість цієї 

продукції населення виробляє для власного споживання (продовольче 
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самозабезпечення). У 2018 р. частка продукції власного виробництва у спожитих 

овочах і баштанних культурах в сільських домогосподарствах становила понад 

70%, а в домогосподарствах міських жителів – майже 13%, фруктів і ягід 

відповідно 45% та майже 7%. Характерно, що ці частки, порівняно з 2010 р., 

зросли – на тлі того, що рівень споживання овочів і баштанних жителями як 

міських, так і сільських поселень, зменшився, а рівень споживання фруктів і ягід 

у міських поселеннях не змінився, а в сільській місцевості дещо зріс. Аналіз 

зазначених показників показує, що погіршення споживання населенням овочево-

баштанної та плодово-ягідної продукції як у міських поселеннях, так і в сільській 

місцевості, відбулося внаслідок зменшення її придбання у торговельній мережі 

та на ринках. Частково зменшення було компенсовано шляхом збільшення 

споживання продукції, виробленої у власних господарствах (табл. 2.2.3). 

Зменшення ж споживання покупних продуктів спричинено їх здорожчанням, 

темпи якого перевищували зростання платоспроможного попиту населення, 

передусім малозабезпечених громадян. 

Таблиця 2.2.3 

Споживання населенням овочево-баштанної і плодово-ягідної продукції за 

джерелами її надходження, 2010–2018 рр.* 

Показник 

Міські поселення Сільська місцевість 

2010 р. 2018 р. 
2018+- 

до 2010 
2010 р. 2018 р. 

2018 +- 

до 2010 

Споживання продуктів харчування у середньому за місяць в розрахунку на одну особу, кг: 

 – овочі та баштанні 9,4 8,8 - 0,6 9,8 9,1 - 0,7 

 – фрукти, ягоди, горіхи, виноград 4,4 4,4 - 2,3 2,6 + 0,3 

Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в ОСГ, %: 

 – овочі та баштанні  10,4 12,9 + 2,5 50,6 70,4 + 19,8 

 – фрукти, ягоди, горіхи, виноград 5,8 6,6 + 0,8 33,5 45,3 + 17,8 

Спожиті продукти, вироблені в ОСГ, у середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг 

 – овочі та баштанні  1,0 1,1 + 0,1 5,0 6,4 + 1,4 

 – фрукти, ягоди, горіхи, виноград 0,3 0,3 - 0,8 1,2 + 0,4 

Покупні продукти, спожиті в домогосподарствах у середньому за місяць у розрахунку на 

одну особу, кг: 

 – овочі та баштанні  8,4 7,4 -1,0 4,8 2,7 -2,1 

 – фрукти, ягоди, горіхи, виноград 4,1 4,1 - 1,5 1,4 - 0,1 
*Джерело: розраховано за даними статистичних збірників Держстату України «Витрати і 

ресурси домогосподарств України» (за даними обстеження умов життя домогосподарств 

України) за відповідні роки. 

Окрім задоволення власних потреб, частину овочево-баштанної та 

плодово-ягідної (як і іншої) продукції господарства населення продають за 
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різними каналами збуту. В контексті запровадження продовольчих субсидій, 

поєднаного із заходами щодо стимулювання розвитку фермерства, найбільший 

інтерес представляє продаж продукції сільськими домогосподарствами, зокрема 

тими, що виробляють її саме з цією метою. На жаль, статистичних даних про 

продаж населенням сільськогосподарської продукції обмаль. Певні відомості про 

це є у матеріалах вибіркових обстежень сільськогосподарської діяльності 

населення у сільській місцевості, що представляють генеральну сукупність 

чисельністю 4,6 млн домогосподарств. 

Поширення даних вибірки на всю сукупність дозволяє оцінити обсяг 

проданих у 2018 р. сільськими домогосподарствами овочів і баштанних культур 

у 326 тис. тонн, а фруктів, ягід і винограду – у 343 тис. тонн (табл. 2.2.4).  

Таблиця 2.2.4  

Розрахунок обсягів виробництва і продажу овочево-баштанної та 

плодово-ягідної продукції сільськими домогосподарствами у 2018 р. 

Вид продукції 

Отримано продукції Продано продукції 

на 100 ДГ, ц на всі ДГ,  

Тис. т. 

на 100 ДГ, ц на всі ДГ,  

тис. т. 
товарність, 

% 

Овочі відкритого 

грунту 
503,43 2315,2 23,47 108,0 4,7 

Баштанні  

культури 
75,99 349,6 

Кавуни -40,96 

дині - 6,51 

188,4 

29,9 
62,4 

Разом Х 2664,8 Х 326,3 12,2 

Плоди 255,38 1174,4 69,36 319,1 27,2 

Ягоди 12,02 55,3 2,85 13,1 23,7 

Виноград 21,02 96,6 2,37 10,9 11,3 

Разом Х 1326,3 Х 343,1 25,9 

Джерело: стат. інформація Держстату України «Основні показники сільськогосподарської 

діяльності домогосподарств у сільській місцевості у 2017 р., 2018 р. (Вибіркове обстеження). 

Генеральна сукупність 4,6 млн ДГ. 

Логічно припустити, що такі обсяги товарної продукції забезпечують (або 

принаймні можуть забезпечувати) сільські домогосподарства фермерського 

типу. Якщо поєднати їх з обсягами виробництва відповідних видів продукції у 

зареєстрованих фермерських господарствах, то потенціал вітчизняного 

фермерства, який може бути використаний для задоволення продовольчих 

потреб вразливих верств населення, становить: овочів і баштанних культур – 

594 тис. тонн, плодів і ягід – 495 тис. тонн на рік. Порівняння цих показників із 

даними про потребу відповідної продукції засвідчує, що товарного обсягу 
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овочів і баштанних, а також плодів і ягід, які сьогодні вирощуються в 

господарствах фермерського типу, для задоволення цієї потреби вистачає. 

Водночас слід мати на увазі, що подані вище дані про товарну продукцію 

господарств фермерського типу – це обсяги тієї продукції, яка уже знайшла 

свого покупця. Тобто при запровадженні субсидій для придбання овочево-

баштанної і плодово-ягідної продукції вразливими верствами населення її 

необхідні обсяги мають бути вироблені додатково. Очевидно, що це не 

становитиме проблеми. Запровадження субсидій відкриє на зазначені види 

продукції канал гарантованого попиту. Зростання ж попиту стимулюватиме 

нарощування її виробництва як у середовищі зареєстрованих фермерів, так і 

серед сільських домогосподарств, що стане мотивом їх трансформації у 

фермерські господарства. 

2.3. Підтримка фермерства через надання населенню продовольчої 

допомоги  

Визначення розміру та обсягів продовольчих субсидій в Україні: 

методика та прикладні оцінки. Географія країн, які використовували або 

використовують продовольчі субсидії як інструмент подолання проблем голоду 

та бідності, досить широка і включає як розвинені країни (зокрема США) так і 

ті, що розвиваються (наприклад, Індію) та інші менш розвинені країни 

(Єгипет). Методичні підходи до визначення розміру продовольчих субсидій 

відрізняються, але загальні підходи відштовхуються від встановлення критеріїв 

віднесення сімей до бідних, які можуть претендувати на субсидії, та визначення 

максимальної частки доходів, що можуть бути використані для задоволення 

продовольчих цілей. 

У США в основу методики визначення розміру продовольчих субсидій 

закладено два ключові положення, які полягають у встановленні: 

  максимального розміру продовольчих субсидій, що має гарантувати 

можливість задоволення мінімальних потреб у харчуванні; 

  граничної частки доходу сім’ї, що може бути витраченена на продовольче 

споживання (30%). 
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При цьому встановлено, що на продовольчі субсидії можуть претендувати 

лише ДГ, чиї доходи перебувають нижче за рівень бідності. Для цілей 

продовольчих субсидій рівень бідності зафіксовано на рівні 130% від рівня 

бідності. До того ж рівень бідності оцінюється за трьома категоріями доходу: 

загальний дохід, чистий дохід та активи. Загальний дохід (income) – грошові 

доходи з усіх джерел (до сплати податків) та негрошові доходи (соціальна 

допомога, виплати на дітей, по безробіттю тощо). У 2019 р. граничний рівень 

доходів, який дозволяє претендувати на отримання продовольчих субсидій, 

встановлено на рівні 130% від прожиткового мінімуму, що у 2019 р. становив 

2252 дол. США на місяць на особу (130% від 1732 дол. США). Чистий дохід – 

дохід після сплати різних відрахувань також має бути нижчий за рівень бідності. 

Активи ДГ мають відповідати граничним межам: 2250 дол. США для ДГ, де 

немає непрацездатних, 3500 дол. США – для ДГ, де є непрацездатні. Активи 

включають ресурси, що можуть бути використані для придбання продуктів 

харчування. До активів не включають нерухомість, заощадження на пенсійних 

рахунках, транспортні засоби. 

Розмір продовольчої субсидії за методикою SNAP розраховується за 

формулою: 

 

 – розмір продовольчих субсидій для  домогосподарства; 

 – кількість членів  домогосподарства; 

 – максимальний розмір продовольчих субсидій для  

домогосподарства, яке складається з  членів; 

 – чистий дохід  домогосподарства. 

На рис. 2.3.1 представлено максимальні розміри продовольчих субсидій 

( ) для американських сімей різного чисельного складу. Як видно з рисунку, 

у США застосовують регресивну шкалу продовольчих субсидій, тобто зі 

збільшенням кількості членів родини розмір субсидії на одного члена 

знижується, але до певного рівня, який у 2019 р. становить 144 дол. США 
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(починаючи з родин із семи осіб, розмір продовольчих субсидій на одного 

члена фіксований – 144 дол. США). 
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Рис. 2.3.1. Розмір продовольчих субсидій у США (2019 р.) залежно від 

кількості членів ДГ 
Джерело: побудовано за даними73. 

Як іще один методичний підхід до визначення розміру субсидій можуть 

бути використані Положення про порядок призначення житлових субсидій, 

затверджених постановою КМУ від 27.04.2018 р. №32974. Житлова субсидія 

розраховується на основі різниці фактичної вартості отриманих послуг, що не 

перевищують встановлені норми, та обов’язкового платежу за послуги, 

розрахованого відповідно до доходу сім’ї. Ключовим при цьому є те, витрати на 

комунальні послуги не повинні перевищувати 15% доходу сім’ї, розрахованого 

на рівні двох прожиткових мінімумів на особу. Для цілей визначення розміру 

продовольчої субсидії в цій методиці доцільно прийняти деякі зміни. По-перше, 

гранична частка витрат сім’ї на продовольчі цілі може бути встановлена на рівні 

60%, що відповідає граничному рівню економічної доступності продовольства, 

встановленому методикою визначення основних індикаторів продовольчої 

безпеки75. По-друге, фактичні витрати ДГ на продовольчі цілі доцільно 

                                                           

73 A Quick Guide to SNAP Eligibility and Benefits / Center on Budget and Policy Priorities. 2020. URL: 

https://www.cbpp.org/research/food-assistance/a-quick-guide-to-snap-eligibility-and-benefits 
74 Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива» від 21 жовтня 1995 р. № 848. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-

95-%D0%BF 
75 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання продовольчої безпеки» від 5 грудня 2007 р. №1379. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF 
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розраховувати, зважаючи на встановлені норми споживання окремих видів 

продовольства для різних груп населення (працездатні/непрацездатні, діти 

різного віку) або в середньому на одну особу без виділення їх типів, тобто на 

основі вартості мінімального продуктового кошика.  

Отже, адаптована формула розрахунку продовольчих субсидій 

виглядатиме наступним чином: 

 

 – розмір продовольчих субсидій для  домогосподарства; 

– кількість членів  домогосподарства; 

 – вартість мінімального продуктового кошика для  члена  

домогосподарства; 

 – законодавчо встановлений прожитковий мінімум для  члена; 

 – загальний дохід  домогосподарства. 

На першому етапі запровадження продовольчих субсидій в Україні 

доцільно обмежити виплати лише на споживання овочів і баштанних та 

фруктів, а згодом воно може бути розширено і на інші важливі з точки зору 

продовольчого споживання продукти – молочні та м’ясні. Це обумовлено 

відносною простотою налагодження постачання овоче-фруктової продукції 

безпосередньо від виробника до споживача, відсутністю жорсткого 

регулювання якісних показників продукції тощо. З огляду на це доцільно 

визначити розмір овоче-фруктової субсидії у загальному обсязі продовольчої 

субсидії. Для цих цілей були проаналізовані дані щодо динаміки вартості та 

частки цієї групи продукції у мінімальному продуктовому кошику (МПК) в 

Україні. Вартість МПК відрізняється залежно від категорії населення: зокрема, 

в середньорічному вимірі за 2018 р. він становив: для дітей до 6 років 1637,31 

грн на місяць, для дітей 6–18 років – 2209,57 грн, для працездатного населення 

– 1667,78 грн, для непрацездатних – 1325,43 грн. Враховуючи вагові 
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коефіцієнти для зазначених категорій населення, середній показник МПК у 

2018 р. становив 1651,91 грн на місяць. При цьому, відповідно до проведених 

оцінок, частка овочів та фруктів у МПК у середньорічному вимірі становила 

19%. Але значення відрізнялися залежно від категорії осіб: зокрема, частки для 

дітей – на 2–3 в.п. нижчі, порівняно із працездатними та непрацездатними 

категоріями населення (рис. 2.3.2). 
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Рис. 2.3.2. Частка овоче-фруктової групи продовольства у мінімальному 

продуктовому кошику, 2018 р. 
Джерело: розраховано за даними моніторингу прожиткового мінімуму. 

 

Тож, використовуючи дані про кількість осіб із середньодушовими 

доходами, нижчими за законодавчо встановлений прожитковий мінімум та 

середній рівень середньодушових загальних доходів, проведено оцінки загальної 

суми коштів, необхідних для запровадження овоче-фруктової продовольчої 

субсидії за двома основними методичними підходами – американською 

методикою (SNAP) та адаптованою вітчизняною, а також удосконаленим 

варіантом методики SNAP (вставка 2.3.1). Суть удосконалення полягає у 

підвищенні граничного відсотку продовольчих витрат – з 30 до 60%, що 

узгоджується з уже зазначеною методикою оцінки продовольчої безпеки в 

Україні. 

Вставка 2.3.1 

За підсумками 2018 р. в Україні нараховувалося 501,1 тис. осіб, чиї доходи були нижчими за 

законодавчо встановлений прожитковий рівень, які, відповідно до розроблених пропозицій, мають 

право на отримання продовольчої субсидії. У таблиці представлено вхідні параметри для 

розрахунку розміру та обсягу овоче-фруктової субсидії. 
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Таблиця  

Вхідні параметри для розрахунку овоче-фруктової субсидії 

Показник 
Математичне 

позначення 

Значення 

показника 

Середньомісячна вартість продуктового кошика, грн.  1651,91 

Прожитковий мінімум, грн  1744,83 

Загальний дохід у бідних ДГ, грн 
 1502,31 

Кількість осіб у ДГ, осіб 
 1 

Частка овоче-фруктової групи продовольства у МПК, % 
 19 

Середньомісячна сума овоче-фруктової субсидії за даними 2018 р. становить: 

І. SNAP: (1651,91–1502,31*0,3)*0,19=228,23 грн 

ІІ. SNAP адаптована: (1651,91–1502,31*0,6)*0,19=142,60 грн 

ІІІ. Вітчизняна адаптована: (1651,91–1502,31/1/1744,83/2*0,6*1502,31)*0,19=240,13 грн. 

Далі визначаємо річну потребу коштів для надання овоче-фруктової субсидії населеню, яке 

належить до категорії бідних (501,1 тис. осіб): 

І. SNAP: 228,23*501100*12/1000000=1372,40 млн грн. 

ІІ. SNAP адаптована: 142,60*501100*12/1000000=857,48 млн грн. 

ІІІ. Вітчизняна адаптована: 240,13*501100*12/1000000=1443,97 млн грн. 

Середньомісячний обсяг субсидії для однієї особи за оригінальною SNAP-

методикою та адаптованою вітчизняною методикою становить 228,23 та 240,13 

грн. При загальній кількості бенефіціарів 501,1 тис. осіб річна потреба коштів для 

запровадження субсидії становитиме 1,37 та 1,44 млрд грн відповідно. Значно 

нижчі показники спостерігаються при використанні адаптованої методики SNAP 

(при підвищенні граничного відсотку витрат на продовольчі цілі до 60%): 142,6 

грн у місяць на одну особу та 0,86 млрд річного обсягу коштів (рис. 2.3.3). 

 

Рис. 2.3.3. Розмір та обсяг овоче-фруктової субсидії 

Джерело: власні розрахунки за даними 2018 р. 

На нашу думку, адаптована методика SNAP є дещо простішою з точки 

зору розрахунку та більш пристосованою для цілей продовольчих субсидій, але 



110 

адаптована вітчизняна методика, в основу якої покладено методичний підхід 

розрахунку ЖКГ-субсидій, може бути більш прийнятною для вітчизняних 

органів влади з огляду на її практичне використання в Україні. 

Механізм залучення фермерських господарств у систему продовольчих 

субсидій. Планом заходів з реалізації Стратегії подолання бідності на 2019 р. 

передбачено запровадження Міністерством соціальної політики України 

«єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення для 

формування реєстру отримувачів допомоги та осіб, які потребують допомоги, а 

також для налагодження інформаційного обміну з іншими центральними 

органами виконавчої влади під час призначення адресних видів соціальної 

підтримки та пільг з метою спрощення процесу їх призначення, перевірки 

реальних доходів отримувачів соціальної підтримки та підтвердження права на 

отримання пільг»76. Створення такої системи на державному рівні уніфікує 

вимоги для подачі документів на отримання різних видів субсидій, знизить 

витрати на адміністрування призначення допомог та сприятиме перехресному 

контролю бенефіціарів програм підтримки. Враховуючи викладене, адресну 

допомогу на продовольство (продовольчу субсидію) необхідно включити в 

перелік державних програм допомоги вразливим верствам населення.  

Як зазначалось у розділі 2.1, програми продовольчої підтримки США мали 

багато неузгодженостей. Зокрема, відсутність обмежень щодо асортименту 

продуктів харчування, на які можна було витрачати субсидії, призвела до 

неконтрольованої купівлі шкідливих для здоров’я харчів і, як наслідок, стала 

однією з причин виникнення проблем із ожирінням та цукровим діабетом. 

Метою запровадження програми продовольчих субсидій в Україні має стати 

підвищення рівня забезпеченості вразливих верств населення, зокрема сімей із 

дітьми та непрацюючих пенсіонерів, якісними овочами та фруктами, вирощеними 

у фермерських господарствах. Така підтримка матиме потрійний ефект: зниження 

рівня бідності, покращення раціону харчування і, відповідно, збереження здоров’я 

                                                           

76 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації 

Стратегії подолання бідності» від 20 лютого 2019 р. №86-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2019-

%D1%80 
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бенефіціарів програми, розширення гарантованих державою каналів збуту 

фермерської продукції (держзамовлення на вирощування овочів та фруктів). З 

огляду на мультиплікативність дії зазначеної програми, до системи її 

інституційного забезпечення доцільно залучити низку органів виконавчої влади з 

визначеними завданнями та повноваженнями щодо її реалізації (рис. 2.3.4). 

 
Рис. 2.3.4. Розподіл повноважень між органами влади в системі надання 

продовольчих субсидій 
Джерело: розроблено автором. 

 

Відповідно до запропонованого розподілу повноважень, Міністерство 

соціальної політики мало би відповідати за: формування реєстру отримувачів 

продовольчих субсидій; встановлення сум адресної допомоги на продовольство; 

зарахування адресної допомоги на карткові рахунки бенефіціарів та контроль за 

цільовим використанням коштів. Через Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства має бути налагоджений зв’язок із фермерами та 

особистими селянськими господарствами фермерського типу для їх залучення до 

програми продовольчих субсидій, шляхом: формування реєстру виробників 

сільськогосподарської продукції – учасників програми продовольчих субсидій; 

ідентифікації агропродукції; щомісячного моніторингу інформації щодо ринкових 
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цін на визначені види агропродукції та оприлюднення її для бенефіціарів 

програми. 

В умовах децентралізації та передачі повноважень органам місцевого 

самоврядування у функціонуванні системи продовольчих субсидій важливу 

роль мають відігравати регіональні та місцеві органи виконавчої влади і 

виконавчі органи об’єднаних територіальних громад. У межах своїх 

компетенцій вони сприятимуть створенню мережі спеціалізованих магазинів 

для реалізації фермерської продукції та місцевих оптових продовольчих ринків. 

Інформування населення про програму продовольчих субсидій через місцеві 

засоби масової інформації, створення карти, в т.ч. інтерактивної, із визначенням 

закладів, які беруть участь у програмі, оприлюднення переліку агропродукції та 

цін полегшать місцевим постачальникам та споживачам взаємодію у придбанні 

якісних овочів та фруктів.  

Механізм реалізації програми продовольчих субсидій. 

Особа, яка претендуватиме на отримання допомоги, повинна подати заяву 

та пакет встановлених документів у місцевий відділ соціального забезпечення. 

За аналогією з іншими програмами субсидій претенденти мали би подавати: 

1) заяву на отримання адресної допомоги на продовольство; 

2) декларацію про доходи членів сім’ї за останній рік (пів року);  

3) довідку з місця проживання про склад сім’ї. 

За результатами розгляду документів прийматиметься рішення щодо 

призначення (відмови) цього виду допомоги та розрахованої суми допомоги 

для виплат по кожному домогосподарству. Таким чином, Мінсоцполітики 

матиме конкретний перелік отримувачів продовольчих субсидій та дані про 

обсяг коштів, необхідних для надання адресної допомоги на продукти 

харчування. Незважаючи на обмеженість бюджетних коштів та можливостей 

фінансувати програми будь-якої підтримки, продовольчі субсидії необхідно 

монетизувати. Лише у такому випадку досягатиметься синергетичний ефект і 

його дія буде відчутна для споживачів, фермерів та сприятиме економічному 

розвитку на макрорівні. 
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Після підтвердження права участі у програмі продовольчих субсидій 

бенефіціар має отримати пластикову картку. Це може бути новий документ або 

будь-яка дійсна на цей момент соціальна, пенсійна, універсальна тощо картка. 

Вона повинна бути іменною, отже, у випадку її передачі третім особам має бути 

заблокована. На картці необхідно буде встановити ідентифікаційний додаток, 

який підтримує функціонал, пов’язаний із наданням саме цього виду підтримки. 

Така послуга може надаватися в одному з уповноважених банків, з якими у 

Мінсоцполітики підписано договір щодо виплати грошової допомоги.  

Вартість випуску простих пластикових карток міжнародних платіжних 

систем Visa і MasterСard коливається в межах 2–3 дол. США і, як правило, 

витрати на виготовлення карток бере на себе банківська установа.  

Цільова адресна допомога на купівлю продуктів харчування (фермерської 

продукції) повинна щомісяця надходити на рахунок отримувача субсидій. 

Розраховуватися цими коштами можна буде лише за певні види продукції від 

визначених виробників. Перевести ці кошти у готівку та використовувати не за 

цільовим призначенням буде неможливо. 

Наступним етапом є побудова системи взаємозв’язків між отримувачами 

продовольчих субсидій та фермерами, які братимуть участь у постачанні 

продуктів харчування. Сучасний розвиток електронної комунікації, електронних 

розрахунків та можливостей автоматизованого управління будь-якими операціями 

дає можливість здійснювати розрахунки за визначеними правилами. 

Окремим етапом запровадження програми продовольчих субсидій стане 

формування бази даних фермерських та особистих селянських господарств 

фермерського типу, які братимуть участь у постачанні плодово-овочевої 

продукції. З метою більш широкого залучення фермерів необхідно поширювати 

інформацію та проводити роз’яснювальну роботу щодо можливостей, обмежень 

та вигід участі у програмі. Консультаційна допомога може надаватися через 

Асоціацію фермерів та приватних землевласників України, дорадчі служби, 

аграрні палати та органи самоврядування об’єднаних територіальних громад. 

Фермери та ОСГ – як постачальники агропродукції – реєструватимуться та 

надаватимуть інформацію щодо обсягу та вартості пропонованих овочів та 
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фруктів. Узагальнена інформація на рівні центрального органу виконавчої влади, 

відповідального у сфері агрополітики, дозволить створити базу даних 

зареєстрованих фермерів та ОСГ. Усім видам сільськогосподарської продукції, що 

постачатиметься за програмою продовольчих субсидій, присвоюватимуться 

унікальні ідентифікаційні номери (подібно до штрих-коду товарів, які 

реалізуються у торговельних мережах). За купівлю такого продовольства можна 

буде розраховуватися коштами продовольчої субсидії.  

Фермер чи ОСГ які зареєструвалися для участі у програмі, зможуть 

реалізовувати свою агропродукцію (у визначеному асортименті, обсягах та 

вартості) через мережу спеціалізованих магазинів для реалізації фермерської 

продукції, на оптових продовольчих ринках та сільськогосподарських ярмарках, а 

також через поштові відправлення (за аналогією з іншими країнами). Приймати 

оплату від отримувачів продовольчих субсидій можна буде через планшет, 

смартфон, тобто без використання спеціальних розрахункових пристроїв-

терміналів (вставка 2.3.2).  

Вставка 2.3.2 

Інноваційні можливості для реєстрації розрахунків 

(експериментальний проєкт Міністерства фінансів) 

Державна фіскальна служба включила до реєстру реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

вісім новітніх моделей програмних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, 

які беруть участь в експериментальному проєкті. 

Зазначається, що ці моделі застосовуватимуть у своїй діяльності користувачі – учасники проєкту 

із впровадження інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері 

торгівлі. 

До переліку увійшли новітні моделі семи вітчизняних компаній – учасників експериментального 

проєкту та система "E-Receipt (e-Чек) електронний чек", розроблена Державною фіскальною 

службою. В основу системи "E-Receipt (e-Чек) електронний чек" покладено принцип обов’язкової 

онлайн-фіскалізації чеків на сервері ДФС. 

Ця система є альтернативою традиційним реєстраторам розрахункових операцій. Функціональні 

компоненти системи E-Receipt дозволяють продавцю, застосовуючи персональні комп’ютери, планшети, 

смартфони, здійснювати реєстрацію розрахункових операцій та передавати звітну інформацію (чеки, z-

звіти) до ДФС, покупцю – переглядати інформацію щодо чеків у Електронному кабінеті. 

Вона інтегрується з іншими системами ДФС, може інтегруватися з іншими бухгалтерськими 

програмами користувача. 

У 2019 р. новітні моделі, включені до Держреєстру РРО, пропонуються до 

експлуатації у тестовому режимі. Це дасть можливість надалі використовувати 

такі інноваційні рішення для широкого переліку користувачів, у тому числі й за 

програмою продовольчих субсидій. 
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З огляду на проголошену урядом діджиталізацію економіки та суспільного 

життя, технічні аспекти налагодження взаємодії між отримувачами продовольчих 

субсидій та фермерами постійно удосконалюватимуться та спрощуватимуться. 

При цьому окремої уваги та державної підтримки потребуватиме механізм 

залучення фермерських господарств. Перш за все, це поширення інформації про 

умови участі у програмі з визначенням переваг та можливостей. По-друге, 

підготовка чіткого алгоритму дій фермерів, зацікавлених забезпечувати 

продовольством вразливі верстви населення. По-третє, допомога у підготовці 

товарних пропозицій (документи для включення у реєстр постачальників). По-

четверте, підтримка у створенні локальних об’єднань виробників для формування 

партій сільгосппродукції. Така багатовекторна підтримка сприятиме залученню 

більшої кількості господарств та, відповідно, зростанню їх економічної 

потужності, а також розширенню можливостей задовольнити вразливі верстви 

населення якісними продуктами харчування за програмою продовольчих 

субсидій. 

Інституційне забезпечення функціонування програм розвитку 

фермерства та продовольчої підтримки. Як зазначалося, запровадження 

програми продовольчої підтримки повинно сприяти, з одного боку, зниженню 

рівня бідності та поліпшенню якості харчування вразливих верств населення, а 

з іншого – створенню гарантованого державою каналу збуту визначених видів 

сільськогосподарської продукції, що є важливим засобом підтримки її 

виробників. Оскільки в Україні наразі йдеться насамперед про плодоовочеву 

продукцію, основними виробниками якої є фермерські та особисті селянські 

господарства, така підтримка одночасно стане й засобом стимулювання 

розвитку вітчизняного фермерства. 

Особливістю програм продовольчої підтримки вразливих верств 

населення у світі є розподіл функцій їх адміністрування і фінансування між 

різними органами виконавчої влади. Зазвичай функцію адміністрування 

виконують органи влади, відповідальні за формування і реалізацію державної 

аграрної політики, а функцію фінансування – органи виконавчої влади, у сфері 

регулювання яких перебувають ті чи інші групи отримувачів допомоги: 
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малозабезпечені громадяни (соціальне забезпечення), учні загальноосвітніх 

шкіл (освіта), пацієнти лікарень (охорона здоров’я) тощо. Враховуючи цю 

особливість, адміністратором відповідної програми в Україні мало би стати 

міністерство, відповідальне за аграрну політику (наразі Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства), а розпорядником коштів, що 

виділятимуться для продовольчої підтримки малозабезпечених (бідних) 

громадян, – Міністерство соціальної політики. 

Надання вразливим верствам населення продовольчої підтримки передбачає 

виділення для цього бюджетних коштів, отже, потребує належного нормативно-

правового забезпечення. Є ряд Законів України, згідно з якими соціальна 

допомога має надаватися певним верствам населення: малозабезпеченим сім’ям, 

особам з інвалідністю, бездомним громадянам і безпритульним дітям тощо. Вони 

мають доволі вузьке цільове спрямування, тому запроваджувати продовольчу 

підтримку шляхом внесення змін до існуючого законодавства неможливо. Для 

цього необхідно буде розробити та ухвалити окремий закон із робочою назвою 

«Про адресну продовольчу допомогу населенню України». Він мав би визначати 

загальні засади продовольчої допомоги, окреслювати категорії осіб, які можуть 

нею користуватися, джерела фінансування тощо і надавати повноваження уряду 

щодо запровадження окремих видів цієї допомоги. 

Узаконення цієї допомоги відкриває можливість для стимулювання 

розвитку фермерства через надання різних видів продовольчої підтримки 

вразливим верствам населення, що могло би здійснюватись у формі 

відповідних програм. Однією з них (пілотною) мала би стати Державна цільова 

програма допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання продуктів 

здорового харчування (плодоовочевої продукції) у сімейних господарствах 

фермерського типу на середньострокову перспективу (5–7 років). Її 

ініціаторами, розробниками і виконавцями на державному рівні повинні стати 

Міністерство соціальної політики і Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства, а виконавцями на регіональному рівні – відповідні 

державні адміністрації. Приблизний перелік повноважень (і функцій) основних 

розробників та виконавців Програми подано вище. 
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Окрім створення нормативно-правових засад продовольчої підтримки 

населення в Україні, Програмою необхідно передбачити план заходів щодо її 

запровадження, забезпечення функціонування та моніторингу виконання. 

План заходів 

щодо стимулювання розвитку фермерства у контексті 

продовольчої підтримки вразливих верств населення 

1. Формування нормативно-правової бази 

1.1. Розроблення проєкту Закону України «Про адресну продовольчу 

допомогу в Україні». Супровід ухвалення законопроєкту Верховною Радою 

України. Виконавці: Міністерство соціальної політики України, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

1.2. Розроблення проєкту Державної цільової програми допомоги 

малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої продукції у 

господарствах фермерського типу на середньострокову перспективу (5–7 

років). Супровід затвердження програми Кабінетом Міністрів України. 

Виконавці: Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

1.3. Розроблення і затвердження бюджетної програми «Фінансування 

допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої 

продукції» на кожний рік дії Програми. Виконавці: Міністерство соціальної 

політики України, Міністерство фінансів України. 

2. Організація виконання Програми 

2.1. Розроблення і затвердження Положення про порядок призначення 

малозабезпеченим громадянам допомоги на придбання плодоовочевої продукції, 

включаючи встановлення граничної частки витрат сім’ї на продовольчі цілі, 

частки плодоовочевої продукції у вартості мінімального продуктового кошика, а 

також визначення механізму перерахунку коштів отримувачам допомоги на 

іменну платіжну картку. Виконавці: Міністерство соціальної політики України. 

2.2. Розроблення і затвердження Положення про участь сімейних 

фермерських господарств та особистих селянських господарств фермерського 

типу в постачанні малозабезпеченим громадянам плодоовочевої продукції у 
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межах програми продовольчої допомоги цим громадянам. У Положенні 

відображаються вимоги до зазначених виробників плодоовочевої продукції, 

умови їхньої реєстрації як учасників Програми, порядок ідентифікації продукції, 

що постачатиметься в межах Програми, її реалізації та отримання оплати. 

Виконавці: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. 

2.3. Розроблення і затвердження Положення про участь регіональних і 

місцевих органів виконавчої влади в реалізації Програми, у т.ч. щодо сприяння 

створенню мережі спеціалізованих магазинів фермерської продукції, місцевих 

оптових ринків, оприлюднення переліку видів продукції та цін на неї тощо. 

Виконавці: Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

2.4. Розроблення і затвердження Порядку моніторингу виконання 

Програми, зокрема щодо аналізу індикаторів досягнення передбачених у ній 

цілей. Виконавці: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Міністерство соціальної політики України. 

3. Супровід реалізації Програми 

3.1. Створення, затвердження та організація роботи Міжвідомчої робочої 

групи з питань запровадження і реалізації Державної цільової програми 

допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої 

продукції у господарствах фермерського типу. Виконавці: Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство 

соціальної політики України. 

3.2. Підготовка матеріалів для Робочої групи щодо ходу виконання 

завдань Програми: формування реєстрів отримувачів продовольчої допомоги, 

виробників сільськогосподарської продукції – учасників Програми, виділення і 

перерахунку коштів отримувачам допомоги, організації поставок продукції та 

інші. Виконавці: Міністерство соціальної політики України, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство 

фінансів України. 
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3.3. Аналіз ходу виконання Програми, підготовка рекомендацій щодо 

коригування її завдань у поточному періоді, підготовка пропозицій до 

формування показників Програми на наступний календарний рік. Виконавці: 

Міжвідомча робоча група, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Міністерство соціальної політики України. 

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЧАСТИНИ І 

1. Фермерський тип господарювання у сільському господарстві 

представлений виробниками сільськогосподарської продукції, у яких виробнича 

діяльність ґрунтується передусім на праці самого виробника та членів його сім’ї; 

економічні, соціальні та природоохоронні функції поєднані між собою; 

господарство є місцем праці та джерелом доходу для зайнятих у ньому осіб і, 

водночас, – місцем виробництва товарної продукції для суспільства. В Україні до 

такого типу господарювання на сучасному етапі розвитку аграрного сектора 

відносяться офіційно зареєстровані фермерські господарства та домогосподарства 

(ОСГ), які відповідають визнаним у світі критеріям віднесення до ФГ. 

2. У вітчизняній аграрній структурі господарствам фермерського типу 

належить вагоме місце: у виробництві валової продукції сільського 

господарства – понад 22%, чисельності зайнятих у галузі – понад 31%, посівних 

площах – 28%, поголів’ї основних видів худоби – 15–20%. Визначальна роль у 

формуванні цих показників належить домогосподарствам фермерського типу. 

3. Підтримка фермерства в Україні, за винятком виділення землі 

новоствореним господарствам та субсидування державного фонду підтримки 

ФГ, упродовж трансформаційного періоду і до останнього часу не була 

окремим (самостійним) напрямом державного регулювання аграрного сектора. 

При цьому господарствам населення як потенційним представникам 

фермерського типу господарювання в системі аграрної політики відводилася 

роль своєрідного «кризового буфера». Ціль щодо забезпечення стимулів для 

утворення сильного фермерського укладу, що міг би забезпечити продовольчу 

безпеку та якісний перехід на засади сталого сільського розвитку, за період від 

проголошення незалежності так і не досягнута. 
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4. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

надання фінансової підтримки розвитку ФГ, складався за аналогією з іншими 

Порядками і не враховував особливості малого господарювання. Напрями, за 

якими виділено фінансування, не повністю відповідають фактичним потребам 

фермерів, умови виділення кредитів та відшкодування відсоткових ставок за 

ними є неприйнятними для малих, зокрема сімейних, фермерів через відсутність 

застави (земельної та фінансової), обмеженість обігових коштів тощо. 

Забюрократизованість та перевантаженість умовами та необхідними 

документами, які фермерам потрібно подавати для отримання підтримки, 

нестабільність, безсистемність виділення коштів, постійна зміна видів дотацій, 

низька довіра виробників до інституційних новацій, невпевненість у можливості 

довготривалих відносин у фінансовій сфері також стають обмежувальними 

чинниками у доступі фермерів, зокрема сімейних, до програм підтримки. 

5. Державна підтримка фермерства, окрім механізму фінансування, має 

передбачати створення організаційних умов та регуляторних механізмів 

діяльності ФГ. Одним із таких механізмів може стати сприяння у виведенні 

фермерської продукції на ринок публічних закупівель. Підготовка тендерних 

пропозицій, інформаційний супровід на всіх етапах торгів, консультаційна 

підтримка щодо потреб бюджетних установ (формування держзамовлення) 

практично не потребує виділення додаткових державних коштів, при цьому 

сприятиме формуванню додаткових стабільних каналів збуту фермерської 

продукції. Централізовані закупівлі продуктів харчування для бюджетних 

установ стануть як вагомим чинником розвитку фермерства, так і шляхом 

забезпечення вразливих верств населення (дітей, пенсіонерів у будинках-

інтернатах тощо) якісними продуктами харчування.  

6. Наразі всі заходи та механізми підтримки фермерства розробляються 

на галузевому рівні через центральний орган виконавчої влади з питань 

агрополітики за участі профільних асоціацій. В цю інституційну систему 

необхідно залучити об’єднані територіальні громади з передачею повноважень 

як щодо підтримки фермерів та їхньої економічної спроможності, так і 

встановлення контролюючих функцій, що допоможе забезпечити місцеве 
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населення якісним продовольством, сприятиме зниженню рівня бідності та 

поліпшенню стану довкілля тощо. 

7. Забезпечення виконання завдань, передбачених Концепцією розвитку 

фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки, 

і створення передумов для досягнення окреслених нею цілей вимагає формування 

комплексної Державної цільової програми розвитку вітчизняного фермерства. 

Головним її змістом мають бути питання всебічної державної підтримки 

фермерського типу господарювання у середньостроковій перспективі (орієнтовно 

в період до 2025 чи 2027 року) й охоплювати найважливіші аспекти їх розвитку: 

  удосконалення нормативно-правової бази з метою створення 

сприятливих умов для започаткування і ведення фермерської діяльності; 

  спрямування діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування на посилення функцій підтримки 

розвитку господарств фермерського типу та формування інституційної мережі 

їх підтримки; 

  проведення освітньо-кваліфікаційної політики якісного кадрового та 

консультаційного забезпечення фермерського господарювання; 

  розвиток ринкової інфраструктури для задоволення потреб малих 

агровиробників у сфері фінансів, технічного оснащення й збуту. 

8. У Порядку використання коштів, виділених у Державному бюджеті для 

надання фінансової підтримки розвитку ФГ, необхідно передбачити напрям 

«Формалізація діяльності домогосподарств фермерського типу, нарощування та 

капіталізація їх потенціалу», що, на відміну від діючого механізму підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників, забезпечить не лише нарощення 

виробництва, а й зростання доходів сільських домогосподарств, соціальну 

захищеність сільського населення та загальний розвиток сільської економіки. 

9. Доцільно забезпечити законодавче регулювання пріоритизації місцевих 

виробників як постачальників агропродукції бюджетним установам; спрощення 

доступу фермерів до участі у торгах у системі публічних закупівель, зокрема 
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через тендерні комітети ОТГ, з метою підвищення конкурентоспроможності 

фермерських господарств на ринках збуту. 

10. В Україні, за прикладом інших країн (насамперед США), може бути 

використаний такий важливий засіб стимулювання розвитку фермерства, як 

створення гарантованого каналу збуту продукції сімейних фермерських та 

особистих селянських господарств шляхом запровадження продовольчої 

допомоги населенню на її придбання. Це матиме мультиплікативний ефект, 

оскільки, з одного боку, дозволить підвищити рівень і якість харчування 

малозабезпечених та інших вразливих груп громадян, а з іншого – заохотить 

малих виробників до збільшення виробництва локальних продуктів та 

інтеграції у місцеві економічні системи. Через обмеженість фінансових ресурсів 

держави продовольчу підтримку населення доцільно започаткувати із надання 

допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої 

продукції в господарствах фермерського типу. 
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ЧАСТИНА ІІ. СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЄС: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ВИРОБНИКІВ 

СЕЛЯНСЬКОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ТИПУ 

3.1. Малоземельні товаровиробники як суб’єкти господарських 

об’єднань 

Проблема забезпечення продовольчої безпеки не сходить з порядку денного 

національних урядів і провідних міжнародних організацій. Серед затверджених 

ООН у 2015 р. 17 цілей у сфері сталого розвитку до 2030 р. однією з перших 

названа «Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки і покращення 

харчування, сприяння сталому розвитку сільського господарства».  

За прогнозами, до 2030 р. чисельність населення світу збільшиться 

приблизно до 8,3 млрд осіб. При цьому нині на планеті близько 800 млн осіб 

голодують, а кожний третій потерпає від неповноцінного харчування. 

Очевидно, що така ситуація призведе до подальшого зростання попиту на 

продовольство і, відповідно, конкуренції за природні ресурси. У таких умовах 

проблема забезпечення продовольчої безпеки буде дедалі більше пов’язана із 

завданнями досягнення сталого розвитку.  

ФАО відзначає, що вагому роль у вирішенні зазначених проблем відіграють 

малі агровиробники77. Констатується, що більшу частину продовольства, що нами 

споживається, виробляють усього близько 2 млрд малих фермерів і сімейних 

фермерських господарств. Вони піклуються про природні ресурси, тому рішення, 

які вони щоденно приймають, є надзвичайно важливими для світової 

продовольчої безпеки і стану екосистем планети. Відповідно, розширення доступу 

таких фермерів до ресурсів, створення робочих місць, підвищення доходів та 

інвестицій сприятиме підвищенню продовольчої безпеки та якості харчування, 

                                                           

77 Food and agriculture: Driving action across the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: 

http://www.fao.org/3/a-i7454r.pdf 
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сталості природних ресурсів і, в кінцевому підсумку, зростанню в країнах 

продуктивності та економічного зростання.  

В усіх країнах малі форми аграрного господарювання відіграють значну 

роль у забезпеченні національних господарських комплексів сировиною і 

продовольством, вирішенні соціальних та екологічних проблем сільських 

територій. Для малоземельних господарств виробнича діяльність – це не лише 

самозабезпечення аграрною продукцією, а й отримання додаткового, а часто-

густо й основного доходу. У цьому зв’язку саме такі господарства – через 

наявну у них сильну внутрішню мотивацію до праці – роблять колосальний 

внесок у забезпечення стійкого зростання виробництва сільськогосподарської 

продукції. При цьому вони виробляють доволі широкий асортимент 

сільгосппродукції, що сприяє насиченню насамперед локальних ринків та 

посиленню тим самим національної продовольчої безпеки й незалежності. 

Однак роль малоземельних господарств у сільській місцевості не 

обмежується суто економічною сферою. Такі господарства, навіть якщо вони й 

не виробляють товарну продукцію, чинять неоціненний вплив на збереження 

поселенської мережі, підтримання зайнятості у сільських регіонах, відтворення 

традиційної народної культури. До вагомих позитивних аспектів 

функціонування малоземельних господарств відносять і сприяння ними 

екологічному добробуту у сільській місцевості, збереження біорізноманіття в 

агробіоценозах. Певною мірою такі господарства задіяні й у процесах 

соціалізації сільської молоді, первинної професійної підготовки зайнятих у 

сільському господарстві. 

Успішний розвиток агропродовольчих систем провідних країн світу, у т.ч. і 

європейських, свідчить про ключову роль малих форм аграрного господарювання 

у досягненні сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, належного 

продовольчого забезпечення, добробуту сільських територій. Так, у Німеччині 

сільське господарство більш ніж на 90% формують сімейні ферми. Їх число – 300 
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тис., а середній розмір – 49 га. У Фінляндії функціонує 60 тис. сімейних ферм, які 

обробляють у середньому по 38 га78. 

Усталеного, загальноприйнятого визначення малих господарств у ЄС не 

існує. Поняття малої ферми змінюється з часом і є специфічним для кожної 

країни. За середнього розміру європейської ферми у 18 га у Франції, де середня 

ферма має 61 га, ферма площею 25–30 га вважається невеликою, а така ж ферма 

у Португалії чи Італії вважатиметься середньою. Наслідком невизначеності з 

поняттям малої ферми визнається незадовільна аграрна політика щодо дрібних 

ферм, зокрема, відсутність у Спільній аграрній політиці (САП) цілей щодо ролі 

та функцій таких господарств79. Зазначається також, що багато з малих 

фермерів через таку невизначеність взагалі позбавляються доступу до 

повноцінної державної підтримки.  

У матеріалах ЄС підкреслюється, що малі ферми не тотожні 

індивідуальним сімейним. Значна частина останніх є високомеханізованими, 

ринково орієнтованими, з високим рівнем накопичення капіталу. Малими 

можуть бути і фермерські корпорації, утворені кількома користувачами 

невеликих земельних ділянок. Саме тому точнішим є визначення Організації 

європейських малих фермерів «Via Campesina» (ECVC80), що називає малих 

фермерів дрібномасштабними або селянськими господарствами (small-scale or 

peasant farming)81. 

У Європейському Союзі середній розмір фермерського господарства 

становить близько 20 га. Найбільші ферми мають 200–400 га. У структурі 

землеволодіння домінують індивідуальні сімейні ферми та сімейні фермерські 

товариства (індивідуальна власність), які становлять 85% усіх 

сільськогосподарських підприємств і обробляють 68% землі 

сільськогосподарського призначення, вирощуючи 71% продукції у країнах – 

                                                           

78 Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat 
79 Small Farms in Europe: Time for a Re-Definition. Accesstoland. 2017. URL: 

https://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/comparative_analysis_of_small_farms_in_europe.pdf 
80 ECVC об’єднує 26 організацій малих і середніх аграріїв з 17 країн ЄС. 
81 How can public policy support small-scale family farms? European Coordination Via Campesina. URL: 

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2016/03/maquette-ecvc-pdf-eng.pdf 
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старих членах ЄС (EU-15). У Польщі основою сільського господарства за формою 

власності є сімейні ферми, де 90% малих господарств (до 20 га) обробляють понад 

половину землі. У Болгарії малоземельних ферм також 90%82. 

Таблиця 3.1.1 

Розподіл виробників, які здійснювали сільськогосподарську діяльність за 

розміром сільськогосподарських угідь, % 

Показник Болгарія Німеччина Польща Франція 

Підприємства, що мали сільськогосподарські 

угіддя площею, га 

менше 5 га 83,1 7,6 53,9 22,8 

5–19,9 га 6,9 36,3 36,2 18,2 

20–49,9 га 2,6 25,1 7,2 16,7 

50–99,9 га 1,2 17,6 1,4 19,8 

понад 100 га 2,4 12,3 0,8 20,7 

Джерело: розраховано автором за даними Євростату (2013)83. 

У Німеччині індивідуальні ферми у структурі всіх суб’єктів 

господарювання займають 88,7%, їх частка у землекористуванні становить 

64,1%. Майже чверть ферм мають земельні ділянки до 10га, близько 45% – до 

20 га при середньому розмірі сімейної ферми – 44 га. У Франції 41% ферм 

користується угіддями до 20 га. Навіть у такій високорозвиненій країні, як 

США, ферми із землекористуванням від 0,40 га до 3,5 га становлять 10,6% усіх 

ферм, від 3,6 га до 20 га – 28,1%84. 

Основні проблеми функціонування малоземельних фермерів у Європі 

пов’язані переважно з необхідністю: 

– підтримання достатньо високого (особливо за українськими мірками) 

рівня їх доходів в умовах нарощування конкуренції на світових продовольчих 

ринках, що вимагатиме інтенсифікації виробництва на сталій основі, зниження 

виробничо-збутових витрат і скорочення ланцюжків доданої вартості, 

диверсифікації джерел отримання доходу, забезпечення фінансових надходжень у 

рамках САП ЄС тощо; 

                                                           

82 Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat 
83 Там само. 
84 Там само. 
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– адаптації господарювання до посилення негативного впливу зміни 

клімату на аграрний розвиток на основі освоєння інноваційних 

сільськогосподарських практик, а також нівелювання наслідків різного роду 

стихійних лих (повеней, ураганів, заморозків) та впливу інших зовнішніх 

чинників (зокрема хвороб тварин); 

– дотримання високих стандартів агровиробництва в контексті 

покращення сталого управління природними ресурсами галузі та підвищення 

вимог до якості агропродукції;  

– залучення у сільську місцевість молодих аграріїв через старінням 

нинішнього покоління європейських фермерів та загрозу скорочення 

поселенської мережі. 

Наявність у ЄС значної кількості малоземельних сільгоспвиробників, 

неспроможних поодинці налагодити ефективне виробництво і збут виробленої 

ними продукції, обумовлює необхідність їх підтримки через сприяння 

формуванню і розвитку груп таких виробників та їх об’єднань. Так, підвищення 

конкуренції на європейському і світовому продовольчому ринку потребує від 

малих фермерів зниження собівартості продукції, пошуку високомаржинальних 

сегментів агровиробництва, широкого впровадження технологій переробки. Для 

досягнення всього цього зазначені фермери мають об’єднуватися в організаційні 

структури, в рамках яких їм насамперед забезпечується ефективний збут, 

інформаційно-консультаційна підтримка, спільне налагодження переробних 

виробництв і т. ін. Процеси формування та функціонування груп європейських 

малих виробників сільгосппродукції та їх об’єднань заохочуються шляхом 

фінансування як з бюджету САП, так і на національних рівнях.  

Водночас, незважаючи на масштабну підтримку європейських фермерів 

та їхніх об’єднань, функціонування САП щодо малих ферм згадуваною вище 

ECVC не визнається досить ефективним. Тобто процес пошуку ефективних 

форм і механізмів підтримки малих господарств та їх об’єднань, обумовлений 

тією роллю, яку вони відіграють у виконанні сільським господарством 

економіко-соціо-екологічних функцій, продовжується. 
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В Україні до малих форм господарювання на селі ми відносимо 

господарства населення, переважну кількість яких становлять особисті селянські 

господарства, а також фермерські господарства із землекористуванням до 20 га. 

Селянськими господарствами в Україні вважаються господарства, членам яких, 

відповідно до чинного законодавства, надано земельні ділянки за цільовим 

призначенням «для ведення особистого селянського господарства». Кількість 

таких господарств на 01.01.19 р. становило 3996,5 тис., а середній розмір – 1,53 га, 

у т.ч. 78% усіх господарств населення мають площу менше 1 га. Господарства, що 

мають площу від 1 до 5 га становлять 18,7%, від 5 до 10 га – 2%, понад 10 га – 

1,3%85. Тобто як фермерські господарства повинні обліковуватися та, відповідно, 

реєструватися 22% усіх господарств населення. 

У 1990 р. частка сільськогосподарських угідь, які використовуються 

власниками підсобних ділянок і приватними сімейними фермами, становила 

лише 6%, нині ця цифра зросла до 47,5% (з яких на господарства населення 

припадає 37%). Водночас частка цієї групи виробників у загальному обсязі 

сільськогосподарської продукції досягла 50,5% (з яких на господарства 

населення припадає 41,2%)86.  

Табл. 3.1.2 дає наочне уявлення про розподіл виробництва окремих видів 

сільськогосподарської продукції між основними товаровиробниками в Україні. 

Зокрема, виробництво картоплі, овочів, фруктів та тваринницької продукції 

зосереджено у господарствах населення, а зернових, технічних культур та яєць 

– у сільськогосподарських підприємствах.  

В Україні немає чіткого визначення малих форм господарювання у 

сільському господарстві. Нечіткість українського законодавства у визначенні 

особистого селянського господарства створює певні проблеми при аналізі та 

оцінці діяльності господарств населення. Слід зауважити що, згідно з чинним 

законодавством, до малих підприємств у сільському господарстві відносять ті, 

що мають середньорічну чисельність працюючих до 50 осіб. Але такий 

                                                           

85 Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ 
86 Там само. 
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критерій викликає заперечення, адже фактичний розмір особистого селянського 

господарства та сільського домогосподарства суттєво не відрізняється, а 

господарство з чисельністю близько 50 осіб може обробляти декілька десятків 

тисяч гектарів землі й відносити його до малого аж ніяк не можна. 

Таблиця 3.1.2 

Частка товаровиробників у виробництві основних видів 

сільськогосподарської продукції у 2018 р., % 

Вид продукції 

Сільсько- 

господарські 

підприємства 

Фермерські 

господарства 

Господарства 

населення 

Зернові та зернобобові культури  65,7 14,4 19,9 

Насіння соняшнику 66,2 19,9 13,9 

Цукрові буряки 88,4 6,9 4,7 

Картопля 1,3 0,5 98,2 

Овочі 11,7 2,7 85,6 

Плодові та ягідні культури 16,4 5,3 78,3 

М’ясо у забійній вазі  62,6 2,5 34,9 

Молоко 25,4 2,0 72,6 

Яйця  54,5 0,7 44,8 

Вовна  9,4 3,0 87,6 

Мед  1,1 0,2 98,7 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.  

Оцінка ефективності виробничої діяльності окремих категорій 

товаровиробників полягає насамперед у визначенні рівня реалізації виробленої в 

господарстві продукції. У табл. 3.1.3 наведено оціночні дані, що характеризують 

рівень товарності господарств населення та фермерських господарств. Через 

обмеженість інформації розрахунки можна провести лише частково, за окремими 

видами продукції. Але навіть за такими обмеженими даними можна зробити 

висновок про низьку товарність у господарствах населення.  

 

Таблиця 3.1.3 

Товарність малих господарств (продаж до обсягу виробництва), % 

 Вид продукції 
Господарства 

населення 

Фермерські 

господарства 

Зернові та зернобобові культури  22,5 80,2 

Насіння соняшнику 50,2 103,2 

Овочі 8,5 ... 

Картопля 3,3 ... 

Худоба та птиця на м’ясо  21,1 83,4 

Молоко 46,9 79,4 

Примітка: … – дані відсутні. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.  
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Особливо мало попадає на ринок найбільш трудомістких видів продукції – 

картоплі, овочів, фруктів. Самотужки вивозити такі обсяги на міські ринки 

селянам не під силу, а супермаркетам та іншим продавцям вигідніше мати справу 

із добре налагодженим завезенням оптових партій з інших країн, аніж «збирати» 

картоплю по селах, що є наслідком відсутності об’єднань малих виробників, через 

які вони могли б виходити безпосередньо на оптового покупця.  

Невисока товарність зернових і зернобобових пояснюється тим, що 

зерно більшою мірі використовується в господарствах для худоби. Краще 

становище з цукровими буряками, насінням соняшнику і молоком – 

продукцією, що «прив’язана» до зацікавлених у її закупівлі місцевих 

переробних підприємств. 

Фермерські господарства відокремлені від особистих селянських 

господарств їхніх власників. Метою діяльності є виробництво товарної 

продукції для подальшої реалізації на ринку, тому їх товарність висока. 

Аналіз цілого ряду показників, які характеризують ефективність 

виробництва в малих господарствах, ускладнюється тим, що статистика по 

підприємствах,фермерських і особистих селянських господарствах базується на 

принципово різних методах збирання інформації. Таким чином, зіставність 

даних може викликати деякий сумнів, але тенденції та співвідношення будуть 

наближеними до дійсних, отже, можна буде зробити певні висновки на основі 

проведеного аналізу. 

Дані табл. 3.1.4 свідчать, що у розрахунку на 1 га сільськогосподарських 

угідь господарства населення виробляють приблизно стільки як і загалом по галузі 

і на 22% більше, ніж у фермерських господарствах. Висока ресурсовіддача 

земельних угідь (в умовах обмежених технологічних можливостей виробництва 

порівняно з підприємствами) у господарствах населення пояснюється 

відмінностями у структурі виробництва порівняно з сільськогосподарськими 

підприємствами та фермерськими господарствами. У господарствах населення 

вирощують переважно більш тоннажні культури (картоплю, овочі, плоди та 

ягоди). 
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Таблиця 3.1.4 

Ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників України у 2018 р. (у постійних цінах 2010 р.) 

Показник 
Всі 

господарства 

У тому числі: 

сільськогос-

подарські 

підприємств

а 

фермерські 

господарства 

господарства 

населення 

Площа сільсько- 

господарських угідь, млн га 
36,4 16,4 4,3 15,7 

Чисельність зайнятих, 

тис. осіб*. 
2937,6 509,5 96,7 2331,4 

Вартість валової продукції 

  всього, млрд грн 
269,4 133,2 25,1 111,1 

  на 1 га, тис. грн 7,4 8,1 5,8 7,1 

  на 1 зайнятого, тис. грн 91,7 261,4 259,6 47,7 

* Дані за 2017 р. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.  

Продуктивність праці, або виробництво валової продукції у розрахунку 

на одного зайнятого, у господарствах населення значно нижча, ніж у сільсько-

господарських підприємствах та фермерських господарствах. Цей розрив 

пояснюється двома основними причинами: а) низьким рівнем 

використовуваних у господарствах населення технічних засобів і переважанням 

ручної праці; б) до зайнятих в особистих селянських господарствах віднесені 

усі члени домогосподарств пенсійного і підліткового віку, що незіставно із 

сільськогосподарськими підприємствами. 

Урожайність сільськогосподарських культур, як один із показників 

ресурсовіддачі, у фермерських і особистих селянських господарствах за гіршої 

ресурсозабезпеченості не набагато відрізняється від сільськогосподарських 

підприємств. (табл. 3.1.5).  

Якщо великі сільськогосподарські підприємства одержали у спадок від 

КСП певну матеріально-технічну базу і з боку держави мають підтримку щодо 

її нарощування, фермери та господарства населення увійшли у ринкову 

економіку з нульового старту і донині доступ до ресурсів у них обмежений 

насамперед можливістю одержати кредити. Кредитування дрібних виробників 

відсутнє, а сільська кредитна кооперація поки що в Україні значно не 

поширилася. Відсутність кооперативів, які б обслуговували дрібних 
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виробників, призводить до здорожчання оборотних засобів. Машини та 

обладнання придбавати самотужки недоцільно і неможливо, кооперативи по 

спільному використанню техніки державою не підтримуються (табл. 3.1.6).  

Таблиця 3.1.5 

Урожайність сільськогосподарських культур у 2018 р., ц/га 

Показник 
Усі 

господарства 

У тому числі: 

сільськогосподарські 

підприємства 

фермерські 

господарств

а 

господарства 

населення 

Зернові та 

зернобобові 
47,4 52,2 41,1 34,4 

Цукровий буряк 508,5 518,8 538,5 361,9 

Соняшник 23,0 24,7 22,4 18,3 

Соя 25,8 26,4 23,2 20,6 

Ріпак 27,1 27,1 25,7 21,7 

Картопля 170,5 252,0 207,0 169,4 

Овочі 214,3 427,4 330,9 197,7 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 

Таблиця 3.1.6 

Наявність сільськогосподарської техніки, тис. штук 

Показник 
Сільськогосподарсь

кі підприємства 

Фермерські 

господарства 

Господарства 

населення 

Трактори – всього 92,0 37,2 217,8 

Комбайни     

Зернозбиральні 17,7 9,1 15,0 

Кукурудзозбиральні 1,1 0,4 ... 

Кормозбиральні 4,1 0,5 ... 

Плуги 33,0 16,1 287,6 

Сівалки  45,2 21,1 127,5 

Жатки  11,0 4,4 ... 

Примітка: … – дані відсутні. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.  

Техніка, що перебуває у користуванні особистих селянських господарств, 

як правило, повністю замортизована, попередньо багато разів відремонтована, 

малопотужна.  

Основними показниками, що характеризують рівень 

конкурентоспроможності продукції, є її якість, собівартість та ціна реалізації. 

Якісні показники продукції як складові її конкурентоспроможності 

забезпечують товаровиробнику переваги в конкурентній боротьбі та є головним 
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критерієм для покупця. Собівартість дозволяє виробнику встановлювати 

конкурентоспроможну ціну й отримувати при цьому достатні прибутки. 

Отже, важливим чинником підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції є собівартість, оскільки в умовах ринкової 

економіки конкурувати зі світовими аналогами зможе тільки високоякісна 

продукція з низькою собівартістю. Від рівня собівартості продукції залежить 

ефективність виробництва, збільшення прибутку, підвищення рентабельності, 

запровадження інновацій.  

Про оптимальне співвідношення рівня цін та собівартості свідчить рівень 

рентабельності, який склався у різних типах малих господарств.  

Щодо господарств населення прямих показників, через які можна було би 

визначити рівень рентабельності їх виробничої діяльності, не існує.  

Особливістю виробничої діяльності господарств населення є те, що 

чистий прибуток тут майже рівний витратам, але ця категорія виробників 

практично не використовує найману робочу силу і весь прибуток, створений у 

господарстві, використовується лише малою часткою на розширене 

відтворення. В основному ж він іде на споживання, побутові потреби тощо, 

тобто становить основне джерело доходів членів цього господарства, 

виконуючи функцію заробітної плати. Врахувавши такі складові, за нашою 

експертною оцінкою показник рентабельності виробничої 

сільськогосподарської діяльності господарств населення перебуватиме в межах 

10%. Що стосується фермерських господарств, то інформація про фінансові 

результати їх діяльності збирається.  

Порівняння рівня рентабельності, що склався у сільськогосподарських 

підприємствах, із рівнем рентабельності у фермерських господарствах дає 

можливість зробити такі висновки: 

рентабельність виробничої сільськогосподарської діяльності фермерських 

господарств за багатьма видами продукції вища, ніж у сільськогосподарських 

підприємствах, незважаючи на гірший доступ до ресурсів, нижчу ефективність 

земельних угідь, урожайність; 
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Таблиця 3.1.7 

Рентабельність сільськогосподарського виробництва у 2018 р., % 

Показник 
Сільськогосподарські 

підприємства  
Фермерські 

господарства 

Усього по сільськогосподарській діяльності 18,5 … 

Зернові та зернобобові 24,7 26,1 

Соняшник  32,5 30,3 

Картопля  6,8 28,0 

Овочі  13,3 7,6 

Цукровий буряк -11,4 -2,2 

Плодові, ягідні культури 6,4 22,6 

Виноград  22,6 17,8 

Велика рогата худоба -17,7 -6,4 

Свині 6,9 1,1 

Вівці, кози -16,6 -3,7 

Птиця 5,7 6,8 

Яйця  5,4 9,3 

Молоко 16,1 18,0 

Примітка: … – інформація відсутня. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.  

зі збільшенням земельних площ у володінні господарства зростає рівень 

рентабельності його виробничої діяльності, але виробництво окремих видів 

рослинницької продукції у малих фермерських господарствах має вищу 

рентабельність порівняно з сільськогосподарськими підприємствами, що 

пояснюється швидшим реагуванням цих форм господарств на кон’юнктуру 

ринку; 

аналіз ефективності виробництва окремих видів продукції тваринництва 

свідчить, що малі фермерські господарства можуть досить ефективно 

здійснювати цей вид діяльності. На відміну від сільськогосподарських 

підприємств, у фермерських господарствах виробництво тваринницької 

продукції є більш прибутковим або менш збитковим; 

зіставляючи малі фермерські господарства з особистими селянськими 

господарствами, які мають у своєму розпорядженні значні земельні площі та 

ведуть товарне господарство, можна зробити висновок про їх схожість як за 

масштабами, так і за організацією виробництва (сімейне господарство). Отже, 

аналізуючи ефективність виробництва у малих фермерських господарствах, 

можна екстраполювати отримані результати та висновки і на великі господарства 
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населення. При такій організації виробництва найбільш доцільним є вирощування 

картоплі, овочів, плодів та ягід, розвиток вівчарства та виробництва молока; 

фермерські господарства та господарства населення швидше та 

радикальніше реагують на сигнали ринку, відповідно змінюючи структуру 

виробництва та обсяги використовуваних ресурсів, саме цим також може 

пояснюватися вища ефективність виробництва окремих видів продукції, які є 

проблемними для великих підприємств. Сільськогосподарські підприємства 

змінюють структуру виробництва повільніше, не завжди реагують на сигнали 

ринку. Наприклад, при достатніх запасах фуражного зерна, господарства 

населення значно швидше починають збільшувати поголів’я.  

Аналіз засвідчує, що загалом малі господарства, практично не маючи 

підтримки з боку держави, демонструють ефективне господарювання в контексті 

не лише системи економічних, а й соціальних та екологічних показників. 

Практично на дві третини вони наповнюють споживчий продовольчий 

кошик кожного українця за асортиментом. Вони наповнюють внутрішній 

продовольчий ринок і допомагають зберігати продовольчу незалежність України. 

Малі господарства прийняли сотні тисяч людей, які залишились без роботи у 

результаті трансформаційних перетворень у сільськогосподарських підприємствах 

та економічних криз. 

Завдяки малим господарствам зберігається людність сільських поселень і 

облаштованість сільських регіонів. За результатами досліджень І.В. Прокопи, 

для покращення умов життєдіяльності сільських спільнот фермери і 

господарства населення спрямовують майже удвічі більший обсяг створеної у 

сільському господарстві валової доданої вартості, ніж сільськогосподарські 

підприємства, – 122 млрд грн і 68 млрд грн відповідно. 

Малі господарства оберігають навколишнє середовище, в якому вони 

живуть і працюють, підтримують місцеві агроландшафти та місцеве 

біорізноманіття. 

Наразі чинні в Україні державні аграрні програми зорієнтовані поки на 

підтримку великих аграрних підприємств. Як абсолютні, так і відносні 
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показники державної підтримки у фермерських господарствах є незначними і, 

на відміну від сільськогосподарських підприємств, на фінансові результати їх 

діяльності суттєво не впливають. Особисті ж селянські господарства до 

програм практично не мають доступу87.  

Досвід західноєвропейських та інших країн і наш вітчизняний засвідчує що, 

за належної державної політики, малий бізнес може забезпечувати ефективне 

виробництво, сприяючи ефективній зайнятості сільського населення, його 

добробуту та осілості. Великий сільськогосподарський бізнес, демонструючи 

дещо вищі економічні показники, водночас стимулює сезонний характер найманої 

праці, витісняє значну частину невигідного виробництва і разом з ним людей, 

посилюючи, з одного боку, імпортозалежність країни і, відповідно, зниження її 

продовольчого суверенітету, з іншого – безробіття і бідність на селі. 

Державна підтримка конкурентоспроможності малих господарств має 

бути спрямована на:  

– удосконалення системи техніко-технологічних і агротехнічних заходів 

виробництва продукції;  

– створення матеріально-технічної бази для транспортування, зберігання, 

переробки й реалізації продукції;  

– підвищення якості продукції на всіх етапах її виробництва і збуту;  

– створення умов для доступу малих господарств до кредитів. 

Ефективний організаційний розвиток особистих селянських господарств 

прогнозується у трьох напрямах: їх трансформації у фермерські господарства; 

об’єднання у виробничі групи для спільної виробничої діяльності; об’єднання у 

сільськогосподарські кооперативи та інші маркетингові структури для спільних 

дій на ринку.  

Процеси укрупнення та трансформації особистих селянських господарств 

у сімейні фермерські господарства в українському аграрному секторі вже 

відбуваються. 

                                                           

87 У США група фермерських господарств, аналогічних за масштабами вітчизняним фермерським та особистим 

селянським господарствам, отримує 87% всього аграрного бюджету. 
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Для розвитку об’єднань малоземельних господарств для спільної 

виробничої діяльності як способу підвищення своєї конкурентоспроможності в 

Україні поки що відсутня законодавчо-нормативна база, а сприяння розвитку 

кооперативного руху серед селянства не стало складовою вітчизняної аграрної 

політики. 

 

3.2. Соціоекономічні засади розвитку об’єднань для спільної виробничої 

діяльності 

Фермерський тип господарювання не зійшов з історичної арени, як це 

передбачали представники класичних шкіл капіталістичної політекономії, а 

продовжує домінувати у переважній кількості країн світу, оскільки він виявився 

організаційною формою, що найбільш адекватна специфіці сільського 

господарства. 

Особливості сільського господарства обумовлюються насамперед тим, 

«…що основним елементом сільськогосподарського виробництва є земля»88. 

Грунт є сферою діяльності живих організмів і «живе» за своїми внутрішніми 

біологічними законами. Залежно від знання і дотримання цих законів з 

урахуванням швидкозмінних природно-кліматичних умов діяльність людини 

може підтримувати або, навпаки, пригнічувати життєдіяльність грунту і його 

продуктивну силу. 

Тому, за А. Теєром – німецьким вченим – основоположником класичної 

агроекономіки, успішно працювати на землі, як правило, можуть сільські люди, 

«схильні жити з природою»89. Саме такими людьми є фермери – власники 

господарств, які проживають у його межах і займаються 

сільськогосподарською діяльністю, перебуваючи у безпосередньому контакті із 

земельними угіддями і природними умовами.  

Вагомою перевагою фермерських господарств є їх відносна незалежність 

від дії зовнішніх чинників, здатних розхитувати підвалини функціонування 

                                                           

88 Гольц Т. Аграрный вопрос и аграрная политика. Санкт-Петербург, 1902. С. 42–43 
89 Теэр А. Основания рационального сельского хозяйства; [пер. С.А. Маслова]. – М., 1830. С. 11, 15, 16. 
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великих експортоорієнтованих агропродовольчих підприємств у випадку 

негативних змін кон’юнктури глобальних ринків. Фермерські господарства 

відіграють також важливу стабілізаційну роль у періоди економічних криз, 

коли вони, на відміну від великих компаній, у гіршому випадку демонструють 

значно менше падіння економічних показників, що суттєво впливає на 

вирішення проблеми збереження продовольчого суверенітету країни. 

Водночас фермери не лише відповідають за економічний розвиток галузі 

та забезпечення ринку необхідними для споживання людини продовольчими 

товарами, а й вирішують важливі завдання щодо соціального контролю за 

розвитком території, збереження сільського способу життя, підтримання 

сприятливого екологічного середовища. Від розвитку фермерських форм 

господарювання безпосередньо залежить рівень зайнятості сільського 

населення, його осілості, збереження людності сільських поселень.  

Довгий час (практично до повоєнного періоду минулого століття) у 

сільському господарстві основною організаційною формою виступали сімейні 

індивідуальні фермерські господарства. 

З розвитком науково-технічного прогресу і посиленням конкуренції 

виникла необхідність збільшення земельних ділянок і полів сівозмін для 

використання нової техніки і технологій, зменшення індивідуальних витрат на 

створення матеріально-технічної бази з метою зміцнення економічного стану і 

забезпечення конкурентоспроможності виробництва. 

Це – через неспроможність індивідуально розширити землекористування 

шляхом купівлі або оренди – спонукало малі господарства до об’єднань у такі 

організаційно-правові форми, які б, з одного боку, максимально зберігали 

переваги і принципи функціонування фермерських господарств, з іншого – 

реалізовували переваги великого господарства. 

Такими формами стали об’єднання фермерів зі спільного ведення 

господарства (Франція, Італія), виробничі кооперативи колективної оренди 

землі (Італія, Іспанія), прості товариства (Німеччина), партнерства (США, 
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Австралія, Нідерланди, Нова Зеландія), корпорація «типу S» (США), групи 

місцевого ведення сільського господарства (Японія). 

У Франції у повоєнний період серед сімейних індивідуальних 

фермерських господарств переважали дрібнотоварні. Через низьку 

конкурентоспроможність останніх та з метою попередження їх масового 

розорення і створення умов для нарощування товарної продукції на основі 

застосування високопродуктивної техніки й інших засобів виробництва на 

початку 60-х років було прийнято ряд законодавчо-нормативних актів, 

спрямованих на формування у сільському господарстві GAEC – об’єднань зі 

спільного ведення господарства.  

GAEC – юридична особа, за принципами створення і функціонування 

близька до виробничого сільськогосподарського неприбуткового кооперативу. 

Відповідно до закону, об’єднання зі спільного ведення господарства мають за 

мету «спільне здійснення робіт, зіставних із тими, які існують в господарствах 

сімейного типу…». «Ці об’єднання мають своєю метою спільне здійснення 

продажу продукції своїх членів при спільному несенні витрат»90. 

За законом, GAEC може об’єднувати від двох до десяти фермерських 

господарств, що дає можливість формувати достатньо великі виробничі 

структури, які відповідають потребам сучасних технологій і техніки. На 

практиці, як правило, об’єднуються 3–5 господарств, близьких за 

територіальним розміщенням своїх земельних ділянок.  

При цьому земельні ділянки членів GАЕС залишаються власністю 

фермерів, оформляються в оренду об’єднанню і обробляються колективно за 

єдиною для всіх сівозміною. 

Капітал об’єднання розподілений на паї і включає вартість поголів’я, 

техніки, обладнання, складів та інших будівель (земельні ділянки в капітал не 

включаються). 

                                                           

90 Statuts types des soviets coonepatiues agricoles Euroupe cooperation agricole. Paris, 2011. 
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Члени об’єднання добровільно беруть на себе окремі ділянки роботи: 

один, наприклад, веде рослинництво і виконує функції голови, другий 

відгодовує худобу, третій відповідає за вирощування на поливі та переробку 

кукурудзи, четвертий – за техніку та обладнання тощо. Сезонні роботи 

виконують усі разом. Робочий час не нормується, однак ведеться його облік 

Щомісяця з рахунку об’єднання кожен член отримує на сімейні витрати 

аванс згідно із домовленістю (наприклад, у розмірі середньої мінімальної 

заробітної плати у країні). 

Після закриття балансу члени об’єднання приймають рішення про 

розподіл і використання доходу. Розподіл здійснюється на вкладений кожним 

пайовий капітал (за мінусом орендної плати та одержаного авансу) або 

реінвестується у виробництво. 

Доходи декларує не об’єднання, а кожен його член, який і платить 

податки, встановлені для фермерських господарств. 

Кожен член об’єднання бере участь у фінансуванні діяльності останнього 

відповідно домовленості зі своїх доходів. Якщо власних коштів не вистачає, 

кожен окремо бере кредит у кооперативному банку. Кредит одному члену 

об’єднання може бути надано під гарантії інших його членів. 

Об’єднання може бути членом збутового, молокопереробного чи іншого 

кооперативу, мати представника у різних професійних об’єднаннях 

сільськогосподарських товаровиробників. 

У доповнення до GAEC у 1986 р. Декретами № 88-119 від 21 січня і № 86-

987 від 8 серпня легалізовано сільськогосподарські підприємства з обмеженою 

відповідальністю (EARL)91. 

EARL – некомерційне господарське товариство, що може налічувати не 

більше 10 осіб. Капітал акціонується між учасниками об’єднання за правилами 

закритого акціонерного товариства. Загальна площа складених ділянок у EARL 

                                                           

91 Journal oficiel N.C. du 11 octobre 1980. 
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не може перевищувати шість мінімальних площ землекористування92. На 

відміну від GАЕС, товариства можуть формуватися і сім’єю. Організація 

внутрішньої діяльності економічних відносин в EARL здійснюється за такими 

ж принципами, як і в GAEC. У користуванні GАЕС і EARL перебуває понад 

31% сільськогосподарських угідь. Середня площа одного об’єднання становить 

відповідно 133 і 90 га. Ще 7% сільськогосподарських земель обробляють 

об’єднання, які не знайшли поширення в аграрному секторі Франції, – цивільні 

об’єднання (SCAEA) та інші.  

За рахунок об’єднання земельних ділянок у єдину сівозміну та спільних 

вкладень капіталу та праці виробничі об’єднання допомагають невеликим 

господарствам вийти на товарний рівень великих фермерських господарств і 

успішно функціонувати в агресивному конкурентному середовищі.  

Формування спільної технічної бази та виробничої інфраструктури, як 

показало вивчення практики діяльності таких об’єднань у Нідерландах, 

забезпечує економію витрат на придбання тракторів удвічі, в автотранспортних 

перевезеннях – утричі. 

Відсутність поділу праці в об’єднаннях на управлінську і виконавчу веде 

до економії інституційних витрат. 

Через те, що дохід в об’єднанні не поділяється на прибуток і заробітну 

плату, його члени володіють більшими, порівняно з господарськими 

товариствами та іншими організаційно-правовими формами агробізнесу, 

можливостями щодо вибору між інвестуванням і споживанням, що дозволяє 

краще пристосуватися до коливань економічної кон’юнктури. 

В об’єднаннях, як і в сімейних індивідуальних фермах, у виробництві 

можуть брати участь і члени сімей, у т.ч. і пенсійного та шкільного віку. 

Працездатні члени можуть працювати на засадах найманих працівників. За 

несприятливих умов усі члени об’єднання можуть працювати понад 

нормований робочий день, не укладати додаткових трудових договорів і не 

                                                           

92 Мінімальна площа землекористування одним господарством встановлюється державним органом для кожної 

зони окремо залежно від комплексу місцевих умов. У середньому це 17 га. 
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нести додаткових витрат на оплату праці, що у сукупності позитивно впливає 

на собівартість продукції і, відповідно, на виручку від її реалізації. 

У Польщі Законом «Про кооперативне право» (1982 р.) легалізовано 

сільськогосподарські виробничі кооперативи (RSP – Rolnicze Spółdzielnie 

Produkcyjne)93, об’єктом діяльності яких визначено ведення спільного 

господарювання об’єднаних фермерських господарств. Членами кооперативу 

можуть бути власники, користувачі або орендарі сільськогосподарських земель, 

а також працівники, які мають кваліфікаційні навички та можуть бути 

корисними для кооперативу. 

При створенні кооперативу можливим вкладом є внесення грошового 

капіталу, обладнання, машин та інструментів, інших засобів виробництва. 

Земля надається кооперативу в оренду. За необхідності та бажання окремі 

земельні ділянки можуть бути передані у пайовий фонд кооперативу.  

Працездатний член кооперативу зобов’язаний працювати у кооперативі. 

Члени його сім’ї можуть бути працевлаштовані лише як наймані працівники. При 

створенні сільськогосподарського виробничого кооперативу мінімальна кількість 

членів – не менше п’яти осіб, участь у прийнятті рішень – однакова для всіх, 

участь у накопиченому капіталі та відповідальність членів – з огляду на кількість 

пайових внесків. Кооператив щонайменше 3% загального доходу спрямовує у 

фонд розвитку. Частина загального доходу після відрахувань підлягає розподілу 

між членами кооперативу відповідно до рішення загальних зборів. 

Наразі у Польщі функціонує близько 700 виробничих кооперативів, а 

чисельність їх членів – близько 42 тис94. Працюючих посезонно членів сімей 

кооперативу налічується близько 8 тис. осіб. Середній розмір фермерських 

кооперативів становить 350 га, в них працюють у середньому по 60 осіб. 

У Німеччині некомерційним виробничим об’єднанням є просте 

товариство – «товариство цивільного права» BGB-Gesellschaft (далі – GbR), що 

                                                           

93 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze / Kancelaria Sejmu. Warszawa. 43 s. URL: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820300210 
94 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne. URL: https://krs.org.pl/branze-spoldzielcze/rolnicze-spoldzielnie-produkcyjne 
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регулюється параграфом 705 Німецького цивільного укладення (Bürgerliches 

Gesetzbuch, далі – BGB).  

Створюються прості товариства в Німеччині шляхом укладення 

установчого договору між двома і більше учасниками без офіційної реєстрації в 

реєстрі юридичних осіб. Коло таких учасників не обмежене комерційними 

організаціями та індивідуальними підприємцями, до участі допускаються також 

фізичні особи. 

Для договору про заснування передбачена вільна форма, можливо навіть 

усна, за винятком випадків, коли закон прямо закріплює ту чи іншу схему 

оформлення. Наприклад, якщо внесок становлять права на використання 

результатів інтелектуальної діяльності, потрібен висновок ліцензійного 

договору, який підлягає реєстрації у Федеральній службі з інтелектуальної 

власності. 

Кожен учасник товариства має право брати участь у розподілі прибутку, 

який розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільну справу. 

Будь-яка угода про усунення будь-кого з учасників від участі в прибутку є 

неприпустимою. За німецьким законодавством керівник має право на 

відшкодування витрат, наприклад на проїзд, а також право на заохочувальні 

премії. Але ці положення мають диспозитивний характер і можуть не 

прописуватися в договорі. 

Зазначена вище форма об’єднань в Україні може стати перспективною. 

Така форма спільної діяльності, як просте товариство, юридично 

легалізоване. Взаємовідносини, що виникають при здійсненні спільної 

діяльності, регламентуються главою 77 Цивільного кодексу України95. 

Відповідно до п. 1, 2 ст. 1130 ЦКУ за договором про спільну діяльність 

учасники можуть спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення 

певної мети, що не суперечить законові, та на основі об’єднання вкладів 

учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників.  

                                                           

95 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
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Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в 

результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів 

учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором або іншою 

домовленістю учасників.  

Наразі існують проблеми з інституалізацією цієї форми об’єднань. 

Зокрема, всі роз’яснення Державної фіскальної служби стосуються насамперед 

спільної діяльності юридичних осіб, які мають вести такий облік, складати 

баланси та платити податки відповідно до отриманого прибутку. Що стосується 

сільськогосподарських виробників – фізичних осіб, які, як правило 

зареєстровані як фізичні особи-підприємці і відносяться до 4-ої групи 

оподаткування, тобто платять єдиний податок на землю, то тут виникає низка 

проблемних питань, для вирішення яких необхідно:  

– законодавчо унормувати, хто може бути учасником простого товариства 

та вимоги щодо його кількісного складу. Сторонами (учасниками) договору про 

спільну діяльність можуть бути як юридичні, так і фізичні особи у кількості не 

менше двох. Однак пункт 1 статті 1130 глави 77, такої інформації не містить;  

– реєстр договорів про спільну діяльність необхідно вважати окремим 

документом, а не інформацією з Єдиного банку даних про платників податків – 

юридичних осіб, оскільки при реєстрації спільної діяльності фізичних осіб 

виникає конфлікт між інформаційними складовими реєстрів; 

– до пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України96 додати: для 

цілей оподаткування ПДВ платником податку є: «…4) особа, яка веде облік 

результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення 

юридичної особи»; внести доповнення «окрім фізичних осіб-підприємців, які 

займаються сільськогосподарською діяльністю, сімейних фермерських 

господарств». Адже при реєстрації договору про спільну діяльність таких 

виробників не обов’язково реєструвати як платників податку на додану вартість.  

                                                           

96 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4390 
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Таким чином, просте товариство без створення юридичної особи може 

стати перспективною формою об’єднання малих виробників у сільсько-

господарському виробництві за умови адаптації існуючого законодавчого поля 

до особливостей цієї групи агровиробників.  

Загальними ознаками відзначених вище та інших організаційно-правових 

форм об’єднань сільськогосподарських товаровиробників, поширених у 

західноєвропейських країнах, є те, що: 

– виробничі об’єднання у сільському господарстві – це некомерційні 

об’єднання осіб для спільних дій, а не об’єднання капіталів для отримання 

прибутку;  

– земля в усіх формах об’єднань залишається власністю його членів 

(учасників), колективні формування не володіють земельними угіддями, а лише 

їх обробляють; 

– некомерційні принципи функціонування виключають прибуткове 

оподаткування об’єднань – платниками податку є лише члени об’єднання; 

– створення будь-якого виробничого об’єднання з метою спільного 

ведення господарства не передбачає зміну об’єкта і бази оподаткування;  

– прибуток об’єднання належить кожному члену пропорційно вкладеному 

капіталу праці та витратам на управління; 

– члени об’єднання зобов’язані брати трудову участь у його діяльності, що 

гарантує їм робочі місця, а участь у розподілі доходів – ефективну зайнятість; 

– члени об’єднань несуть солідарну або обмежену відповідальність 

залежно від особливостей організаційно-правової форми такого об’єднання. 

У країнах ЄС поширено також багато форм організації спільного 

використання колективно придбаної або індивідуальної техніки, переданої у 

спільне користування. Для здійснення технологічних операцій у процесі 

сільськогосподарської діяльності у Німеччині це, наприклад, – машинні ринги 

і машинні двори, у Швеції – машинні гуртки, в Польщі – сільськогосподарські 

кола, Іспанії, Люксембурзі – механізаторські асоціації, у Франції, Італії, 
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Португалії – об’єднання зі спільного використання сільськогосподарської 

техніки (CUMA) на кооперативних принципах. 

У Франції формування CUMA здійснюється за державної підтримки: 

надання безповоротного стартового капіталу при створенні об’єднання; 

пільгове кредитування (позики можуть сягати 80% від суми інвестицій); 

полегшення доступу до спільного придбання техніки та обладнання, у тому 

числі на засадах лізингу, шляхом компенсації частки їх вартості (до 50%).  

У Франції функціонує 13,3 тис. CUMA, членами і клієнтами яких є 240 

тис. фермерів. Це – високотехнологічні структури, де зосереджена третина 

парку зерно- і кормозбиральних комбайнів, п’ята частина розкидачів добрив, 

трактори підвищеної потужності, обприскувачі, спеціалізоване обладнання для 

здійснення ремонтних робіт, меліоративна та інша спеціалізована техніка.  

Машини та обладнання, що перебувають у CUMA, є колективною і/або 

частково приватною (переданою у спільне користування) власністю їхніх членів. 

Основні види послуг: обробіток ґрунту, внесення добрив і гербіцидів, 

обприскування посівів і садів проти шкідників і хвороб, проведення 

меліоративних робіт, збирання сільськогосподарських культур, заготівля 

кормів, компостування зелених відходів тощо. 

CUMA також забезпечують діагностику машин і механізмів, які 

перебувають у користуванні фермерських господарств – своїх членів, 

постачають їм запасні частини і пальне, організовують для них демонстраційні 

дні з використання сучасних технологій обробітку ґрунту, вирощування 

сільськогосподарських культур, кормовиробництва тощо. 

Значна частина CUMA «виросла» з сільських «механізаторських 

кружків» – так званих механізаторських кіл та груп зі спільного придбання і 

використання техніки тощо. Механізаторське коло – це група взаємодопомоги, 

що формується на основі «договору згоди». У механізаторському колі фермери 

– члени групи, залишаючись власниками своєї техніки, надають один одному 

визначені послуги з механізації в обмін на інші.  
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За такої форми співпраці використовується система балів для 

взаєморозрахунків. В основу бальної оцінки закладено витратність використання 

технологічної операції. Наприклад, оранка одного гектара землі становить 5 

балів; обробіток одного гектара землі культиватором – 3 бали, збір пшениці з 

одного гектара – 10 балів. Коли один сільськогосподарський виробник виконує 

роботи у свого колеги, він записує на свій рахунок (кредитує) відповідну 

кількість балів та списує з рахунку (дебетує) свого колеги таку ж кількість. 

Метою таких розрахунків є досягнення рівноваги між отриманими та 

наданими послугами. У крайньому випадку можна розрахуватися грішми по 

цих рахунках, але краще врівноважити рахунки у наступному році. 

За такої форми співпраці немає потреби створювати юридичну структуру 

– достатньо простої угоди між учасниками, вона не потребує витрат на 

управління діяльністю, учасники ділять між собою організаційні завдання, які 

не є складними.  

Група зі спільного придбання і використання техніки утворюється, як і у 

попередніх випадках, на основі «договору згоди», де відображено: 

– вид техніки та/або знарядь, що купуються спільно; 

– правила використання придбаної техніки (черговість, витрати на 

утримання і ремонт та ін.); 

– порядок розподілу між членами групи постійних і змінних витрат; 

– відповідальність співвласників (санкції за недотримання умов договору); 

– частку техніки (знарядь) кожного у разі ліквідації групи. 

Обов’язки кожного співвласника фіксуються у письмовій формі. 

CUMA, аналогічні французьким, функціонують в Італії. Для їх створення 

потрібно не менше дев’яти фермерських господарств. Механізаторські послуги 

здійснюються за собівартістю. Податковими пільгами та фінансовою підтримкою 

користуються об’єднання, що пройшли спеціальну реєстрацію у відповідних 

органах на рівні області та дотримуються кооперативних принципів, зокрема: в 

них не передбачено нарахувань на паї; між членами об’єднання не розподіляються 
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резерви; при прийнятті рішень один член має один голос; у разі розпуску 

об’єднання передача майна здійснюється такому ж некомерційному об’єднанню.  

У Португалії для визнання CUMA некомерційною структурою та для 

доступу до цільової державної підтримки необхідно отримати дозвіл у 

Міністерстві сільського господарства. Мінімальна кількість членів для об’єднання 

тут становить 10 фермерських господарств. На одній і тій же території не може 

функціонувати більше одного механізаторського об’єднання – як і в інших 

країнах. 

У Бельгії CUMA вважається простою селянською асоціацією, якій надано 

статут кооперативного товариства. Мета об’єднання за законом – купувати і 

використовувати в складчину техніку та обладнання та надавати послуги своїм 

членам на засадах собівартості. Законодавство встановлює мінімальний капітал 

для створення об’єднання, регламентує принципи його функціонування та 

відповідальності перед третіми особами.  

У Люксембурзі створення і діяльність асоційованих об’єднань зі 

спільного придбання і використання сільськогосподарської техніки (АМА) 

регулюється Постановою Великого герцога Люксембурзького. Законодавством 

такі об’єднання звільнені від податку на прибуток, торговельного податку та 

податку на майно.  

В Україні виробничі об’єднання малих господарств неможливі, оскільки 

жодна з поширених у західноєвропейській та світовій практиці неприбуткових 

організаційно-правових форм таких об’єднань законодавчо не унормована. 

Екстраполяція цієї практики на умови України дозволяє сформулювати 

варіанти вирішення проблеми.  

Варіант 1. Доповнення до Закону України «Про особисте селянське 

господарство» (N 742-IV від 15 травня 2003 р.).  

Пропонується доповнити зазначений Закон статтею 11 «Виробничі 

об’єднання особистих селянських господарств» (зі зміною подальшої нумерації 

статей), що міститиме такі положення: 



 

149 

– виробничі об’єднання особистих селянських господарств створюються з 

метою спільного планування і виробництва продукції з урахуванням вимог 

ринку щодо її кількості та якості, збільшення виручки від її реалізації, економії 

витрат і підвищення ефективності господарювання; 

– членами об’єднання можуть бути фізичні особи – власники особистих 

селянських господарств, які ведуть сільськогосподарську діяльність на власних 

і/або орендованих земельних ділянках; 

– члени особистих селянських господарств можуть брати участь у 

діяльності об’єднання у статусі найманих працівників. 

– виробниче об’єднання створюється і діє на підставі засновницького 

договору про спільне ведення господарства, який містить предмет і цілі його 

діяльності, прізвища та адреси членів, їхні обов’язки та відповідальність за 

зобов’язаннями, порядок розподілу доходів і збитків, правила трудової участі, 

управління та прийняття рішень, порядок внесення змін до договору; 

– договори завіряються нотаріально; 

– відомості про укладення договору згідно зі встановленою 

Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства України формою 

передаються органу реєстрації господарюючих суб’єктів; 

– члени об’єднання здійснюють внески у спільну діяльність (спільне 

майно) у вигляді грошей, засобів виробництва, виробничих приміщень, іншого 

майна, а також праці у управління згідно з договором; 

– земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які є власністю 

членів об’єднання або орендовані, обробляються ними спільно на умовах, 

передбачених договором і у спільне майно не вносяться; 

– члени об’єднання зобов’язані брати участь у спільному веденні 

господарства. Облік трудової діяльності ведеться відповідно до порядку, 

передбаченого договором; 

– рішення щодо ведення господарства приймаються членами об’єднання 

за взаємною згодою. Члени мають право одного голосу, незалежно від внеску в 

майно об’єднання; 
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– у відносинах з третіми особами повноваження вчиняти правочинні дії 

від імені всіх членів об’єднання посвідчується довіреністю, виданою іншими 

членами об’єднання одному із членів;  

– дохід, отриманий об’єднанням, розподіляється між його членами 

пропорційно внескам у спільне майно, трудовій участі та участі в управлінні; 

– об’єднання не є об’єктом оподаткування. Податки сплачуються кожним 

членом об’єднання індивідуально згідно із законодавством, що регулює 

оподаткування особистих селянських господарств; 

– на виробничі об’єднання поширюється державна підтримка, що 

надається фермерським та особистим селянським господарствам. 

Варіант 2. Унормування у кооперативному законодавстві, крім діючих 

комерційних виробничих кооперативів, статусу некомерційної моделі 

сільськогосподарських виробничих кооперативів з урахуванням досвіду 

формування та діяльності таких організаційно-правових структур у Польщі, 

Італії й інших країнах – членах ЄС. 

Варіант 3. Ухвалення Закону України «Про просте сільськогосподарське 

товариство». 

Інститут простого товариства передбачений Цивільним кодексом України 

(Глава 77). Однак використання цієї організаційно-правової форми у сільському 

господарстві неможливе через особливості галузі. Про недосконалість цієї 

форми свідчить і те, що вона не використовується і в інших сферах економіки. 

Пропонується вирішити питання аналогічно підходу до розроблення і 

ухвалення Законів України «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську 

кооперацію», тобто ухвалити Закон про просте сільськогосподарське 

товариство. Необхідність такого підходу підтверджує законодавчо-нормативна 

практика Німеччини. 

Створення малоземельними господарствами об’єднань для спільного 

придбання і використання техніки у процесі виробництва у країні формально 

можливе у межах Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». 

Однак їх формування стримує відсутність у малих господарств коштів, 
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недоступність кредитування та відсутність будь-якої державної підтримки 

цього процесу, не унормовано типовий статут та інші акти, що регламентують 

виробничу діяльність механізаторських об’єднань.  

 

3.3. Функціонування об’єднань виробників для спільних дій на ринку 

Римська угода (1957 р.), засновуючи Європейське економічне 

співтовариство (ЄЕС), посилила орієнтацію на формування 

конкурентоспроможності сільського господарства, до якого мав прагнути 

аграрний сектор кожної країни – її члена. У той час сільськогосподарське 

виробництво, переробна промисловість та сфера розподілу еволюціонували 

різними темпами. Переробним підприємствам довелося провести 

реструктуризацію, щоб стати більш конкурентоспроможними на ринку, розміри 

якого стали визначатися розмірами Європейського Співтовариства. Щодо великих 

підприємств із розподілу продукції, то вони досягли значних успіхів – їм належало 

понад 60% загального обороту в торгівлі продуктами харчування. 

Сільськогосподарські ферми розвивалися значно повільніше. Через 

подрібненість та невеликий розмір землекористування їх переважної частини 

пропозиція багатьох видів сільськогосподарської продукції мала атомістичний 

характер. У результаті співвідношення сил між великими підприємствами з 

розподілу та їх постачальниками було надто незбалансованим, що пішло на 

користь працівникам торгівлі. 

Наслідком стала суперечність між сильно структурованими 

промисловими та торговельними підприємствами і дрібними 

сільськогосподарськими виробниками, що не могли індивідуально відстоювати 

свої інтереси, коли йшлося про оцінку вартості їх продукції. 

Індивідуальний збут і пошук засобів виробництва відволікали від 

господарської діяльності і збільшували витрати. Діяти спільно виявлялося 

вигідніше й економніше. Усуспільнення виробленої індивідуально 

фермерськими господарствами продукції у великі партії та її продаж від імені 

фермерів – членів об’єднання дозволяв відстоювати кращі ціни.  
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Сфера сільськогосподарського виробництва за своєю природою завжди є 

найбільш витратною і ризиковою порівняно з подальшими за процесом 

виробництва сферами агробізнесової діяльності – агросервісним обслуговуванням, 

постачальницьким сектором, секторами переробки і маркетингу продукції. 

Вкладення капіталу в переробку продукції має менший ступінь ризику і 

забезпечує більший прибуток, ніж виробництво сировини. Оптова і роздрібна 

торгівля готовими продовольчими товарами забезпечує найшвидший кругообіг 

капіталу і найбільшу віддачу вкладень у цю сферу порівняно з попередніми. Ця 

закономірність є однією з об’єктивних передумов сильніших економічних позицій 

партнерів сільського господарства, що обумовлює виникнення диспаритету цін та 

інших форм економічної дискримінації. Отже, фермер може розраховувати на 

успішну підприємницьку діяльність в умовах ринку, якщо пов’язує свою 

діяльність не лише зі сферою виробництва сировини, а й знаходить спосіб 

скористатися вигодами інших сфер агробізнесу через об’єднання на 

кооперативних засадах з іншими фермерами з метою переробки продукції і 

продажу готових продовольчих товарів. 

Особливість і переваги кооперативної форми інтеграції полягає в тому, 

що між кооперативом і його членами господарські відносини не 

комерціалізуються, а будуються на засадах собівартості. Це дозволяє значно 

підвищити прибутки як від сільськогосподарського виробництва, так і за 

рахунок інших кооперованих сфер агробізнесу (збуту, переробки). 

Зазначене спонукало державні інституції країн ЄС унормувати особливі 

заходи щодо посилення здатності сільськогосподарських виробників 

відстоювати свої інтереси, дотримуючись принципів конкуренції в тій формі, у 

якій їх було визначено Римською угодою. 

Починаючи з 1960 p., французька держава почала брати активну участь в 

раціоналізації каналів розподілу. На той час існувала велика кількість 

посередників між виробниками та споживачами: місцеві скупники продукції, 

відправники, оптовики, напівоптовики, роздрібні торговці. Внаслідок цього 

товари пропонувалися покупцям за значно завищеною ціною, хоча ціни, за 
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якими їх купували у виробників, були низькими. Це викликало зростаюче 

незадоволення сільськогосподарських виробників. У загальноекономічному 

сенсі така ситуація була інфляційним фактором першого порядку. 

Першим заходом, який здійснила державна влада у цій сфері, був закон 

щодо орієнтації сільського господарства від 5 серпня 1960 р. із доповненням до 

нього від 8 серпня 1962 р.97. По суті цей закон і створив правову базу для 

розвитку маркетингових об’єднань виробників. Створювалися умови, щоб 

спонукати виробників добровільно і за власним бажанням групуватися в 

об’єднання з метою здійснення колективної діяльності, що допомогло б їм 

найкращим чином і з максимальною користю збувати свою продукцію. 

Згідно з французьким законодавством, об’єднання виробників із заданою 

метою можуть мати такі юридичні форми: сільськогосподарський кооператив, 

товариство колективних інтересів в аграрному секторі (S1СА), асоціація, 

синдикат. 

Була унормована досконала процедура визнання організацій виробників, що 

мають одну з перелічених юридичних форм. Між державою й об’єднанням 

укладався контракт, який має чіткі економічні цілі і вказано, що кожна з 

юридичних форм може претендувати на право вважатися об’єднанням виробників 

лише в тому випадку, якщо зобов’язується перед державою проводити економічну 

політику, кінцевою метою якої є колективне виведення на продаж товарів своїх 

учасників.  

Сьогодні існуючі об’єднання виробників для спільних дій на ринку на дві 

третини складаються із сільськогосподарських збутових і переробно-збутових 

кооперативів, решта представлена іншими формами, насамперед SІСА. 

Сільськогосподарські товариства колективного інтересу (SICA) – 

некомерційні товариства загальної юрисдикції, які після проходження процедури 

визнання в органах державного управління набувають статус кооперативного 

товариства. Водночас вони є більш гнучкими структурами, оскільки дозволяють 

                                                           

97 Code rural. Amenagement foncier. Paris, 1997. P. 1111–1376. 
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фермерам залучати до їх створення своїх партнерів по агропромисловому 

комплексу. Законодавством визначається, що така форма кооперативного 

товариства має за мету спільне створення спеціальних споруд (припортових 

елеваторів, централізованих боєнь), або управління спільно придбаним 

обладнанням, або забезпечення послуг для аграріїв певного сільського району. 

SICA не є альтернативою кооперативам. Доповнюючи їх, вони разом 

створюють великі збутові або переробно-збутові системи, що стають сильними 

операторами не тільки на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках. 

Крім кооперативів і сільськогосподарських товариств колективних 

інтересів, до об’єднань, що підтримуються державою, відносяться також, як 

зазначалося вище, асоціації фермерів зі збуту продукції. Асоціація – юридична 

структура, що функціонує на некомерційних засадах. У її рамках розробляються 

єдині для всіх членів технології вирощування сільськогосподарських культур 

певних сортів, єдині умови відгодівлі худоби м’ясних порід, беконних свиней 

тощо. Головні функції асоціації – управління єдиним технологічним процесом і 

рекламна діяльність із просування продукції, виробленої її членами, на ринок, яка 

фінансово підтримується державою. 

За сприяння асоціації укладаються контракти між кожним її членом і 

покупцями їхньої продукції. Зобов’язання сторін контракту унормовані Законом 

«Контракти інтеграції»98. Продаж продукції здійснює кожен член самостійно 

відповідно до контракту, умови дотримання якого контролюються асоціацією. На 

таких засадах, наприклад, створена і функціонує асоціація «Бруажин» («Brougin»), 

створена фермерами місцевості з такою ж назвою, які спеціалізуються на 

екстенсивній відгодівлі молодняку м’ясної породи ВРХ. М’ясо цих тварин 

червоного і яскраво-рожевого кольору продається під товарним знаком «Brougin». 

У рамках зазначеного вище закону також формуються об’єднання фермерів 

зі збуту продукції на засадах контракту без інкорпорації (реєстрації юридичної 

особи). Вони створюються групою від 2 до 30 фермерських господарств на основі 

                                                           

98 Касл Э., Бекер М., Нелсон А. Эффективное фермерское хозяйствование / пер. с англ. и предисл. 

А.А.Белозерцева. Москва: Агропромиздат, 1991. С. 275. 
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добровільної участі, на принципах партнерства і справедливості. Партнерами 

фермерів по контракту виступають оптові покупці, переробні підприємства, 

науково-дослідні установи, консультативні та інші служби. Кожен член 

неінкорпорованого об’єднання має свої зобов’язання перед партнером –

замовником продукції і своєю групою колег-фермерів. Фірма-партнер може 

визначати потрібні сорти, їх посівні площі та час збирання, брати на себе послуги 

зі збирання врожаю, доведення продукції до товарного вигляду і забезпечення 

продажу (якщо це торговельна фірма) або закупівлі для переробки (переробні 

підприємства). У тваринництві зобов’язання партнера пов’язані з постачанням 

продуктивного молодняку для відгодівлі, концентрованих кормів, контролем за 

дотриманням технологій для отримання продукції певної якості. У Франції, 

наприклад, на таких засадах вирощується до 40% свинини. 

Внесок маркетингових об’єднань Франції в управління ринком значний – 

вони контролюють такі співвідношення між секторами (в % до загального 

обсягу): тваринництво – на 60%, фрукти та овочі – 50%, виноградарство – 30%, 

птахівництво – на 20%. 

Господарські маркетингові об'єднання виробників забезпечують 

просування продукції до споживача через оптові ринки, де діють оптовики, які 

закуповують партії товарів у об’єднань, визначених контрактом, або через 

прямі канали – це ті, де об’єднання виробників перебувають у прямому контакті 

з керівниками закупівельних компаній.  

Сьогодні у Франції функціонує близько 4000 різних організаційно-

правових форм маркетингових об’єднань (кооперативів, SICA, асоціацій та 

інших некомерційних об’єднань).  

Масштаби охоплення агровиробників кооперативним рухом у країнах ЄС, 

завдяки якому вони вирішують більшість проблем зі збутом і переробкою 

продукції, демонструє табл. 3.3.1. 

Найбільше кооперативів у Італії – 5834, Іспанії – 3844, Німеччині та Франції 

– по 2400 організацій, із країн – нових членів ЄС – в Угорщині – 1116. У 

Нідерландах понад половину реалізації продукції припадає на переробно-збутові 
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кооперативи. Вони реалізують 80% товарного молока, всі овочі, 95% фруктів, 90% 

вовни, виробляють і реалізують 90% вершкового масла, 85% сиру, 65% цукру.  

Кооперативні та інші об’єднання виробників, засновані на добровільних 

засадах, стали достатньо сильним протистоянням незбалансованості 

співвідношення сил між виробниками і сферою розподілу. 

Таблиця 3.3.1 

Агропродовольчі коооперативи країн ЄС  

Країна – член ЄС 
Загальна кількість 

кооперативів 
Загальна кількість 

членів 
Оборот, млн євро 

Бельгія 301 … 3257 

Болгарія 900 … … 
Чеська Республіка 548 524 1327 
Данія 28 45710 25009 
Німеччина 2400 1440600 67502 
Естонія 21 2036 512 
Ірландія 75 201684 14149 
Греція 550 … 711 
Іспанія 3844 1179323 25696 
Франція 2400 858000 84350 
Хорватія 613 10734 167 
Італія 5834 863323 34362 
Кіпр 14 24917 62 
Латвія 49 … 1111 
Литва 402 12900 714 

Люксембург 55 … … 
Угорщина 1116 31544 1058 
Мальта 18 1815 204 
Нідерланди 215 140000 32000 
Австрія 217 306300 8475 
Польща 136 … 15311 
Португалія 735 … 2437 
Румунія 68 … 2047 
Словенія 368 16539 705 
Словаччина 597 … 1151 
Фінляндія 35 170776 13225 
Швеція 30 160350 7438 
Велика Британія 200 138021 6207 

Усього 21769 6172746 347342 

Джерело: Development of agricultural cooperatives in the EU – 2014. Copa-Cogeca. Brussels, 2015. 

Об’єднання дрібних агровиробників може виступати як єдина потужна 

організація, здатна впливати на рівень цін як при закупівлі значних обсягів 

ресурсів та послуг, так і при реалізації великих партій товарів, що підвищує 

захищеність фермерів стосовно змін цінової кон’юнктури та, на противагу 

відокремленому фермеру, дає можливість розробляти довгострокові стратегії 

розвитку для об’єднання.  
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В об’єднанні з’являються можливості спільного інвестиційного 

кредитування розвитку виробництва як за рахунок отримання більших обсягів 

кредитів на розвиток, так і за рахунок можливостей оренди у інших членів 

об’єднання засобів виробництва. Кооперативним та іншим об’єднанням зі збуту 

продукції можуть знижувати податкову ставку на будівництво та 

реконструкцію виробничих споруд, модернізацію матеріально-технічної бази 

терміном до п’яти років з моменту реєстрації, держава надає їм інформаційну 

підтримку щодо шляхів модернізації виробництва, сертифікації продукції, 

маркетингу, юридичного обслуговування тощо. 

Принципи, за якими функціонують кооперативні та інші господарські 

некомерційні маркетингові об’єднання, забезпечують їх членам рівні умови 

доступу до ринків товарів та послуг. Господарства, різні за розміром земельних 

ділянок, рівнем доходності, професійної підготовки тощо, мають рівні можливості 

вступу до такого об’єднання і, ставши його членами та клієнтами, одержують 

справедливу вигоду пропорційно своїй участі у кооперативній діяльності. 

Присутність на ринку сільськогосподарських кооперативних та інших 

некомерційних об’єднань упереджує прояви монополізму з боку великих 

торгових компаній, а саме не дозволяє їм монопольно формувати цінову 

політику на ринку продовольства. Таким чином вони захищають споживчий 

ринок від цінових стрибків та розширюють купівельну спроможність 

пересічних споживачів.  

В Україні із усіх відомих у практиці західноєвропейських країн форм 

господарських некомерційних об’єднань законодавством легалізовані лише 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) (Закон України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 р.99). 

Динаміка зареєстрованих в Україні СОК свідчить про поступове 

зростання їх кількості при зменшенні реально діючих кооперативів Хоча слід 

зазначити, що протягом 2017 р. кількість СОК – як зареєстрованих, так і 

діючих, – зросла (табл. 3.3.2). 

                                                           

99 Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997р. № 469/97-ВР. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 
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Переважно виробники об’єднуються в СОК за такими напрямами 

діяльності, як надання послуг з обробітку землі та збирання врожаю і збуту 

молока. Зростає кількість зареєстрованих об’єднань, що спеціалізуються на 

зберіганні та збуті плодоовочевої продукції. Однак з 2014 р. збільшилася тільки 

кількість діючих СОК, які спеціалізуються на м’ясному напрямі. За всіма іншими 

напрямами діяльності їх кількість зменшилася. Така негативна тенденція є 

свідченням існуючих серйозних перепон для реальної діяльності СОК, тобто вони 

формально реєструються, однак потім їх функціонування припиняється. 

Таблиця 3.3.2 

Динаміка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні 

Показник 

Кількість 

СОК, од. 

За видами діяльності, од. 
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на 1 січня 2014 р. 

З обробітку землі та 

збирання урожаю 

242 157 4 3 15 12 4 3 43 30 176 109 

Молочарські  290 199 14 7 177 121 4 3 13 5 82 63 

М’ясні  28 16 7 3 7 3 1 1 4 3 9 6 

Плодоовочеві  108 85 3 1 58 49 7 5 9 2 31 28 

Зернові 47 36 7 6 13 8 1 1 4 2 22 19 

Інші  302 175 11 8 23 15 7 3 101 68 160 81 

Всього  1017 668 46 28 293 208 24 16 174 110 480 306 

на 1 січня 2017 р. 

З обробітку землі та 

збирання урожаю 

263 152 5 3 16 11 4 3 35 21 203 114 

Молочарські  286 151 10 5 154 88 3 2 10 1 109 55 

М’ясні  67 34 3 0 10 6 0 0 10 6 44 22 

Плодоовочеві  117 76 7 4 41 24 7 4 13 5 49 39 

Зернові 49 35 7 5 12 6 2 1 3 2 25 21 

Інші  315 141 15 8 29 14 10 6 116 66 145 47 

Всього  1097 589 47 25 262 149 26 16 187 101 575 298 

на 1 жовтня 2017 р. 

Всього  1111 616 52 29 259 141 26 15 178 100 596 331 

Джерело: дані Мінагрополітики України. 

За даними Мінагрополітики, найбільше кооперативів зареєстровано у 

Черкаській (104), Вінницькій (95), Житомирській (94) областях. При цьому в 

Житомирській області реально функціонує лише 15 СОК. Позитивна ситуація 

склалася у Івано-Франківській області, де зареєстровано 78 СОК, з яких діє 72, і 
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у Київській області, де всі СОК є діючими. Слід відзначити позитивну ситуацію 

у Херсонській області, де значна кількість зареєстрованих СОК є діючими. 

Можливо така ситуація пояснюється тим, що в регіоні прийнята низка 

програм підтримки розвитку кооперативного руху. Дуже мало СОК зареєстровано 

у Закарпатській (9), Хмельницькій (14), Харківській (16) областях (табл. 3.3.3). Це 

показує нерівномірність розвитку кооперації за регіонами. 

Таблиця 3.3.3 

Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за 

регіонами на 1 жовтня 2017 р. 

Регіони 

Кількість 

СОК, од. 

За видами діяльності, од. 

переробні 
заготівельно-

збутові 
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ницькі 
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АР Крим 76 52 4 4 15 5 9 6 32 27 16 10 

Вінницька 95 30 6 0 26 10 0 0 21 9 42 11 

Волинська 26 17 1 1 3 0 0 0 2 2 20 14 

Дніпропетров-

ська 
36 30 2 2 8 7 0 0 2 1 24 20 

Донецька 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 

Житомирська 94 15 0 0 9 2 0 0 7 1 78 12 

Закарпатська 9 3 2 2 1 0 0 0 5 0 1 1 

Запорізька 28 16 2 0 3 2 3 1 6 3 14 10 

Івано-

Франківська 
78 72 1 1 20 18 1 1 6 6 50 46 

Київська 59 59 6 6 8 8 0 0 31 31 14 14 

Кіровоградська 32 14 1 1 9 6 0 0 3 0 19 7 

Луганська 22 14 1 … 1 .. .. .. .. .. 20 14 

Львівська 61 28 6 3 24 11 1 0 11 4 19 10 

Миколаївська 21 21 0 0 9 9 2 2 0 0 10 10 

Одеська 39 17 3 0 24 10 3 1 0 0 9 6 

Полтавська 51 16 1 0 29 9 0 0 9 0 12 7 

Рівненська 40 12 0 0 3 2 4 3 3 1 30 6 

Сумська 47 16 0 0 9 1 0 0 9 2 29 13 

Тернопільська 35 20 5 3 8 6 0 0 11 5 11 6 

Харківська 16 2 3 0 1 0 1 0 5 2 6 0 

Херсонська 57 49 0 0 24 21 1 1 1 1 31 26 

Хмельницька 14 8 1 0 3 3 1 0 0 0 9 5 

Черкаська 104 67 7 6 16 5 0 0 3 2 78 54 

Чернівецька 34 17 0 0 6 6 0 0 11 3 17 8 

Чернігівська 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 29 12 

Всього 1111 616 52 29 259 141 26 15 178 100 596 331 

Джерело: дані Мінагрополітики України. 
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Найбільш поширеними видами СОК є багатофункціональні (54% всіх 

зареєстрованих) та заготівельно-збутові (відповідно 23%). СОК цих видів 

діяльності переважно зосереджені у центральних та західних регіонах.  

Не об’єднані у кооперативи особисті селянські, сімейні фермерські 

господарства та малі підприємства не мають можливостей вигідного збуту 

продукції, розширення її асортименту, нарощення товарності, підвищення 

доходності, здешевлення придбання ресурсів. 

Господарювання на кооперативних засадах є захистом підприємницької 

діяльності товаровиробників від посередницьких структур, які привласнюють 

значну частку їх потенційного прибутку. Основним каналом реалізації 

продукції для СОК є переробні підприємства (80%). Серед позитивних 

тенденцій необхідно зазначити зростання частки реалізації продукції СОК на 

ринку та підприємствам соціальної сфери і скорочення частки, що реалізується 

посередникам. Динаміка каналів реалізації засвідчила, що у 2017 р., порівняно з 

2014 р., реалізація продукції СОК посередникам зменшилася у 10 разів, а 

питома вага цього напряму – із 7 до 2% у структурі реалізації (табл. 3.3.4). 

Таблиця 3.3.4 

Структура збуту продукції сільськогосподарськими обслуговуючими 

кооперативами, % 

Роки Ринки 
Переробні 

підприємства 

Соціальна 

сфера 
Посередники Усього 

2014 12,1 80,0 0,9 7,0 100,0 

2015 13,8 80,3 1,1 4,8 100,0 

2016 8,5 86,9 1,7 2,9 100,0 

2017 15,3 80,0 2,8 1,9 100,0 

Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики України 

Інформація, що характеризує процеси кооперації малих виробників в 

Україні, свідчить, що вони відбуваються дуже повільно (табл. 3.3.5). За період з 

2013 р. кількість кооперативів зросла, однак у масштабах України несуттєво, при 

цьому зменшилася як кількість членів кооперативів, так і кількість у них 

працюючих. Зростання підтримки за рахунок місцевих бюджетів відбулося лише у 

2017 р., що не свідчить про збереження цієї тенденції в майбутньому. Також 

зменшується наявність основних засобів у розпорядженні СОК, що є негативною 
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тенденцією. Зростання обсягів реалізації у фактичних цінах становило 141%, 

однак за цей період ціни на сільськогосподарську продукцію зросли майже у п’ять 

разів, отже, фактичні обсяги реалізації скоротилися. 

Таблиця 3.3.5 

Інформація щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 до 

2013, % 

Кількість кооперативів 626 668 561 1026 1097 175,2 

Кількість членів кооперативу, осіб 25839 29998 26151 23520 24818 96,0 

Кількість працюючих в СОК, осіб 2068 2401 1497 1519 1636 79,1 

Отримано держпідтримки з місцевого 

бюджету, тис. грн 
1051 1814 1275 995 3439 327,2 

Обсяг сплачених податків та зборів, 

тис. грн  
7838 21169 16175 5953 13982 178,4 

Розмір пайового фонду, тис. грн 23482 41600 36009 87628 26263 111,8 

Наявність основних засобів, тис. грн  154934 114339 77199 74940 91449 59,0 

Отримано коштів від реалізації 

продукції, тис. грн  
77763 196238 87114 81694 109624 141,0 

Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики України. 

Основними чинниками, що гальмують розвиток кооперації є: 

1. Відсутність державної стратегії щодо розвитку обслуговуючих 

кооперативів. При здійсненні приватизації землі та майна і реорганізації КСП в 

інші організаційні виробничі структури формування новими суб’єктами 

господарювання кооперативних структур з метою захисту власних інтересів не 

стало складовою аграрних реформ. У той період була втрачена можливість 

залучення майна трансформованих КСП та держгоспів, а також майна, яке 

сільськогосподарські підприємства одержали при приватизації підприємств 

агропромислового комплексу, для створення кооперативів. Слід зазначити, що 

у багатьох країнах широко практикується передача кооперативам об’єктів 

нерухомості державної та колективної власності на засадах пільгової оренди з 

викупом або безоплатно. Так, у повоєнній Франції значна частина переробних 

підприємств, контрольованих державою, була передана фермерським 

кооперативам безоплатно. 
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2. Недосконале законодавство, що базується на засадах Закону України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 р.100 та «Про 

кооперацію» від 10 липня 2003 р101. У чинному кооперативному законодавстві 

принципи функціонування кооперативної форми частково викривлені, частково 

відсутні. Це стосується специфіки ціноутворення в кооперативі, сутності та 

правил розподілу кооперативних виплат членам кооперативу відповідно до їх 

участі у діяльності кооперативу, оподаткування кооперативів. Неоднозначними 

є статті щодо принципів формування та використання пайового, резервного та 

спеціалізованого фондів обслуговуючих кооперативів. Неправильно 

трактується сутність об’єднань кооперативів102. 

3. Відсутність економічних механізмів підтримки кооперативів на етапі 

становлення кооперативу та у процесі його розвитку. 

На виконання Концепції розвитку фермерських господарств та 

сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки у Державному бюджеті 

вперше передбачається, що 50% від усієї суми, виділеної на формування 

матеріально-технічної бази фермерських господарств та сільської кооперації, 

буде надаватися саме кооперативам. Однак у 2018 р. їм виділено всього 15%, з 

яких освоєно лише 4%. 

Залишаються недосконалими умови одержання зазначеної підтримки, 

через що значні кошти не використовуються.  

4. Відсутність доступу кооперативів до кредитування.  

Кооперативи, як і фермери, практично не користуються послугами 

комерційних банків із отримання кредитних коштів, оскільки обслуговування 

комерційних кредитів є для них дуже дорогим, водночас банки не бажають 

працювати із кооперативами, оскільки їх не влаштовує застава. 

                                                           

100 Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997р. № 469/97-ВР. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 
101 Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003р. № 1087-VI. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 
102 Молдаван Л.В. Економічні та соціогуманістичні основи розвитку кооперативних форм господарювання в 

Україні. Економіка та прогнозування. 2017. № 3. 
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Кооперативам не унормовані права участі у програмах пільгового 

кредитування через НАК «Украгролізинг», Українського державного фонду 

підтримки фермерських господарств, вони не співпрацюють із Аграрним 

фондом у сфері заставних операцій (підтоварного кредиту). 

5. Практично відсутні регіональні програми підтримки розвитку 

кооперації, які дозволяють врахувати особливості виробничої діяльності 

агровиробників на рівні регіону.  

У цьому напрямі здійснюються лише перші кроки. Так, у Херсонській 

області прийняті програми «Розвиток логістичних центрів для потреб малих 

фермерських господарств та кооперативів» та «Розвиток мережі 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»; у Черкаській області – 

«Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів на період до 2020 року», що включає проєкт «Створення 

регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних 

кооперативів» і підтримку діючих та подальше створення нових кооперативів з 

вирощування горіхів; у Чернігівській області – «Програма підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 

2017–2021 роки». Але це лише три області у масштабах України.  

6. Відсутність організації забезпечення селян знаннями, необхідними для 

формування кооперативних структур. 

Відсутність знань щодо специфіки функціонування кооперативу, 

взаємовідносин між кооперативом, його членами та третіми суб’єктами, 

особливостей фінансового та бухгалтерського документообігу, принципів 

розподілу результату виступає значним фактором стримування процесів 

кооперування103. 

Зазначені вище та інші чинники, що гальмують розвиток кооперації в 

Україні, потребують їх усунення шляхом удосконалення законодавчих актів, 

які регламентують діяльність кооперативів.  

                                                           

103 Молдаван Л.В. Економічні та соціогуманістичні основи розвитку кооперативних форм господарювання в 

Україні. Економіка та прогнозування. 2017. № 3. 
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За період дії Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» при 

підтримці проєктів технічної допомоги зроблено чимало для його 

удосконалення. Зокрема, унормовано неприбутковий статус 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сутнісні характеристики 

видів кооперативів та принципи їх діяльності. Більшою мірою приведено у 

відповідність з кооперативними принципами управління кооперативними 

структурами, майнові права, обов’язки членів та їх відповідальність за 

діяльність кооперативу. 

Водночас кооперативне законодавство потребує удосконалення з 

урахуванням ретроспективи кооперативної політики країн ЄС та сьогоднішніх 

її підходів до цієї проблеми, насамперед у країнах – нових членах Євросоюзу. 

Для повної імплементації норм західноєвропейського кооперативного 

законодавства у вітчизняне правове поле у Законі України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» (в ред. Закону № 5495 – VI від 20.11.2012 р.) 

необхідно: 

– розширити поняття «кооперативні виплати», що є не лише 

«поверненням попередньо надлишково сплаченої вартості наданих 

кооперативом послуг», а насамперед перерахуванням частини надходжень від 

продажу виробленої членами кооперативу продукції і переданої йому для 

реалізації за дорученням, яка залишається після покриття витрат кооперативу і 

відрахувань у фонди. Через неточність визначення поняття «кооперативні 

виплати» на практиці виникають проблеми подвійного оподаткування одного і 

того ж результату: перший раз на рівні кооперативу, другий – на рівні його 

членів, що не відповідає природі кооперативної структури; 

– розділити поняття «кооперативне об’єднання» на поняття «кооперативний 

союз», «кооперативна група» і «кооперативна асоціація». Перше з них є 

господарською юридичною особою, що створюється первинними 

сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами з метою продовженням 

і розширення їхньої діяльності та функціонує за тими ж правилами і принципами, 

що і кооперативи – його члени. Друге – неюридичною структурою господарського 
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некомерційного об’єднання, що формується первинними кооперативами на основі 

договору з такою ж метою і за такими ж кооперативними принципами. 

Кооперативна асоціація є громадською представницькою організацією, створеною 

для співпраці з державними інституціями з метою лобіювання інтересів 

кооперативів у вищих органах влади (така асоціація реєструється і функціонує у 

рамках Закону України «Про громадські організації»); 

– унормувати особливості бухгалтерського обліку в обслуговуючих 

кооперативах, як це має місце у законодавчих актах європейських країн; 

– внести статтю щодо правил організації моніторингу відповідності 

функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів чинному 

законодавству і кооперативним принципам та інституції, відповідальної за 

моніторинг. 

Законодавчо також зафіксувати, що: 

– господарська діяльність обслуговуючого кооперативу здійснюється за 

дорученням кожного його члена за цінами і тарифами послуг, що не 

перевищують їх собівартість; 

 – нарахування на паї є виплатами частини результату фінансового року 

(а не доходу) і можуть виплачуватися, як правило, на додаткові паї членів і паї 

асоційованих членів; 

– кооперативні виплати і нарахування на паї в обслуговуючому кооперативі 

не є дивідендами; 

– асоційовані члени не можуть користуватися послугами кооперативу і 

відповідати за їх діяльність; 

– обслуговуючий кооператив не може мати у своїй власності земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення; 

– обслуговуючий кооператив набуває земельну ділянку у власність для 

будівництва або інших цілей, необхідних для здійснення його діяльності, 

відповідно до Земельного кодексу України; 

– у разі виходу, виключення з кооперативу чи ліквідації 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу фізична чи юридична 
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особа, яка внесла свій майновий пай у кооператив у формі земельної ділянки 

під забудову чи для іншого господарського використання, отримує свій 

майновий пай грішми або цінними паперами. Термін відшкодування паю 

встановлюється загальними зборами членів кооперативу; 

– оподаткування обслуговуючих кооперативів здійснюється відповідно до 

податкового законодавства щодо неприбуткових організацій; 

У розділі «Держава і кооперація» Закону необхідно конкретизувати 

форми і механізми державної підтримки з урахуванням практики країн ЄС і 

світового досвіду. Зокрема, передбачити:  

– надання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам упродовж 

перших п’яти років їх становлення фінансової допомоги за рахунок коштів 

Державного бюджету України на безповоротній основі для повної чи часткової 

компенсації оплати праці персоналу, навчання фахівців сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу, купівлі та/або (оренди) приміщення, засобів 

зв’язку, вартості інвестиційних проєктів у порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. 

– встановлення податкових пільг для сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів; 

– створення та підтримку функціонування системи наукового, кадрового та 

дорадчого забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;  

– повного або часткового відшкодування виробникам сільськогосподарської 

продукції витрат на зберігання та складування в кооперативах виробленої ними 

сільськогосподарської продукції впродовж періоду становлення 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу за рахунок коштів 

державного бюджету;  

– застосування до сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

механізмів фінансової допомоги в тому числі кредитної підтримки;  

– надання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам земельних 

ділянок із земель державної та/або комунальної власності для кооперативних 

пасовищ;  
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– передачі сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам об’єктів 

державної і комунальної власності для створення та розвитку матеріально-

технічної бази на засадах оренди, лізингу або у власність на пільгових умовах 

чи безоплатно; 

– включення до місцевих програм соціально-економічного розвитку 

заходів зі створення та забезпечення діяльності сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів;  

– сприяння створенню кооперативних ринків сільськогосподарської 

продукції. 

Окремо виділити підтримку: 

– підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, необхідних для 

забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;  

– популяризації переваг спільного продажу сільськогосподарської 

продукції великими партіями;  

– запровадження у навчальних закладах, чия діяльність спрямована на 

розвиток сільського господарства та сільської місцевості, навчальних програм 

із вивчення сільськогосподарської кооперації; 

– створення центрів з підготовки вчителів, керівників і спеціалістів у 

сфері сільськогосподарської кооперації; 

– проведення наукових досліджень у сфері сільськогосподарської 

кооперації та видання необхідної літератури із цього питання; 

– видання кооперативних засобів масової інформації. 

З огляду на зарубіжну практику пропонується перебачити в законі 

створення державної непідприємницької установи (агентства) з виконання 

функцій, пов’язаних з реалізацією державної політики підтримки становлення 

та розвитку сільськогосподарських кооперативів. 

Установа має відповідати за: 

– розроблення пропозицій та рекомендацій з метою просування та 

розвитку сільськогосподарських кооперативів; 
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– створення та ведення Бази даних діяльності сільськогосподарських 

кооперативів, яка повинна містити реєстраційні дані про кооператив, інформацію 

про реалізацію поточної та/або планової діяльності сільськогосподарських 

кооперативів, іншу інформацію відповідно до цього Закону; 

– підтримку навчання та перепідготовку персоналу сільськогосподарських 

кооперативів, навчальних закладів, сільськогосподарських дорадчих служб, 

органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань 

сільськогосподарської кооперації;  

– проведення моніторингової діяльності сільськогосподарських 

кооперативів; 

– надання методичної допомоги і консультацій кооперативам та їх 

об’єднанням; 

– організацію збирання статистичних та інформаційних даних щодо 

кооперативних організацій; 

– організацію і проведення досліджень стану розвитку 

сільськогосподарської кооперації; 

– інші повноваження, передбачені законодавством 

Основними документами маркетингових об’єднань малих господарств 

виступають їхні Статути і, на відміну від інкорпорованих комерційних 

структур, Правила внутрішньої господарської діяльності. Зважаючи на 

некомерційний статус об’єднань та інших їх особливостей, про що йшлося у 

попередніх параграфах, для зазначених об’єднань центральні органи 

управління розробляють і затверджують Типові статути, що відображають 

статті кооперативного законодавства, а Правила – практичні дії, що 

забезпечують дотримання законодавчих норм. 

У Франції Типові статути сільськогосподарських кооперативних 

організацій затверджені міністром сільського господарства і міністром юстиції. 

Привертає увагу, що міністерства надають не один типовий статут для всіх 

кооперативів, а типові статути для кожного типу унормованих кооперативів, а 

саме:  
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  для сільськогосподарських кооперативів зі збереження і збуту продукції; 

  зернових сільськогосподарських кооперативів; 

  багатофункціональних кооперативів; 

  постачальницьких кооперативів; 

  oбслуговуючих кооперативів (СUMA та ін.). 

Затверджені Циркуляром від 22 серпня 1980 р., зазначені типові статути з 

модифікацією впродовж 2008–2009 рр. діють до сьогодні. Їх дотримання щорічно 

контролюють представники зазначених міністерств з участю представників від 

громадських кооперативних організацій. У разі виявлення відхилень від 

законодавчих і, відповідно, статутних норм приймається рішення про їх 

виправлення або зміни організаційної форми з некомерційної на комерційну. 

Типові статути відображають: 

  формальності створення кооперативу; 

  порядок реєстрації і публікації щодо його реєстрації; 

  особливості предмета діяльності; 

  зобов’язання і права членів кооперативу; 

  зобов’язання і права самого кооперативу; 

  принципи організації внутрішньогосподарських відносин; 

  відносини кооперативу з державою; правила призупинення діяльності. 

Типовий статут містить норми, відповідно до яких кооператив до 

реєстрації має подати запит на дозвіл префекту. І тільки після проведення 

експертизи відповідними структурами префектури і прийнятті рішення 

префектом щодо дозволу, кооператив реєструється у відповідних правових 

органах. 

Такий порядок контролю дотримання статутних норм, які відображають 

законодавчі вимоги, свідчить про те, що у кооперативів виникає спокуса, 

зберігаючи свій статус, здійснювати комерційні операції з третіми особами. 

Якщо Статут кооперативу можна порівняти з Конституцією, то Порядок 

внутрішньої господарської діяльності – з Цивільним кодексом. Статут – сталий 
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документ і може змінюватися лише у виключних випадках, Правила ж можуть 

удосконалюватися впродовж функціонування кооперативу. 

Правила зазначають усі механізми прийняття рішень і демократичні 

принципи кооперативу, розмежування права прийняття рішень з окремих питань, 

порядок надання інформації членам кооперативу про прийняті рішення, а також: 

  зобов’язання щодо ведення господарської діяльності; 

  правила укладання договору між виконавчим директором і членом 

кооперативу; 

  умови надання послуг своїм членам і не членам кооперативу, якщо ця 

норма зафіксована у Статуті; 

  механізми ціноутворення на продукцію і технологічні та інші послуги; 

  принципи встановлення розміру паїв і порядку їх внесення; 

  правила повернення паїв. 

Статут у своїх статтях посилається на Правила внутрішньої господарської 

діяльності, чим визнає їх юридичну силу. 

Розроблення Правил для кожного окремого кооперативу має свої 

особливості, що мають бути відображені у цьому документі. 

У практичній діяльності Правила є навіть важливішими за Статут, 

оскільки життєдіяльність кооперативу і його членів організовується саме згідно 

з Правилами, із ними члени кооперативу стикаються повсякчас. 

Висновки, які можна зробити у результаті ознайомлення з підходом до 

розроблення нормативних актів, що формалізують створення, реєстрацію, 

одержання дозволу на діяльність різних форм об’єднань малих господарств, 

такі: 

  кожен кооператив має свої особливості й потребує розроблення типових 

Статутів аналогічно, як це має місце у Франції та інших країнах ЄС; 

  в Україні Правилам внутрішньої господарської діяльності кооперативу 

не надано такого статусу, як прийнято. Цей документ належним чином не 

розробляється, його не вимагають при реєстрації, тому в більшості 

кооперативів він або розроблений формально, або відсутній взагалі; 



 

171 

  відсутній постійний державний контроль за дотриманням 

кооперативами законодавчих і статутних вимог, а також Правил внутрішньої 

господарської діяльності, що обумовлює значні відхилення від них на практиці. 

 

3.4. Законодавство ЄС щодо груп і об’єднань в аграрному секторі: 

імплементація у вітчизняне правове поле 

Законодавство ЄС про групи виробників та їх об’єднання доповнило і 

посилило національні акти країн – членів ЄС, дія яких спрямована на 

посилення позицій європейських фермерів загалом і, зокрема, малих у 

ланцюжку поставок продовольства порівняно з іншими учасниками таких 

ланцюжків (переробниками, трейдерами, роздрібними торговцями).   

Ухвалення першого європейського закону щодо підтримки створення і 

функціонування груп виробників та їх об’єднань (Регламент ЄЕС № 1360/78 від 

19 червня 1978 р.)104 було обумовлено складною ситуацією з виходом на ринки 

збуту дрібнотоварних фермерів з деяких регіонів країн – давніх членів ЄС із 

Західної Європи, зокрема, Італії, Франції, Бельгії. Саме з метою подолання 

структурних недоліків, які виникли у постачанні й збуті сільгосппродукції у 

таких регіонах внаслідок недостатнього рівня організації там дрібнотоварних 

виробників, останніх і заохочувалися об’єднуватися у групи й асоціації. 

Відзначалося, що подальше збереження існуючих недоліків 

перешкоджатиме підвищенню продуктивності сільського господарства ЄС, 

широкому впровадженню досягнень НТП, забезпеченню раціонального 

розвитку аграрного виробництва й оптимальному використанню виробничих 

факторів, досягненню справедливого рівня життя для сільськогосподарської 

спільноти, стабілізації ринків і споживчих цін тощо. 

У результаті було зроблено висновок, що покращення ситуації має 

здійснюватися у напрямі запровадження загальних заходів щодо забезпечення 

централізованого постачання продукції на ринок та адаптації виробництва до 

                                                           

104 Council Regulation (EEC) No 1360/78 of 19 June 1978 on producer groups and associations thereof . URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31978R1360&from=EN 



 

172 

його вимог шляхом групування фермерів, для чого такі виробники з визначених 

регіонів мають спеціально заохочуватися. Беручи до уваги необхідність 

сприяння більшій централізації поставок продукції, відповідна підтримка має 

надаватися не лише групам фермерів, а й їх об’єднанням (асоціаціям). 

Подальше розширення складу ЄС та надання перспективи членства у 

Євросоюзі колишнім республікам соцтабору зумовило необхідність суттєвого 

оновлення чинного регламенту, а згодом і ухвалення нового закону щодо груп 

виробників та їх об’єднань (Регламент ЄС № №952/97)105. 

Нині на посилення ринкових позицій європейських малоземельних 

виробників спрямовується не лише загальне законодавство ЄС щодо підтримки 

фермерів (зокрема Регламент ЄС № 1307/2013)106, а й законодавство щодо 

підтримки груп фермерів та їх об’єднань (крім зазначеного вище Регламенту № 

952/97, також Регламент ЄС № 1234/2007, Постанова Єврокомісії № 543/2011 

та ін.). 

Дія зазначених документів спрямована на посилення позицій європейських 

фермерів у ланцюжку поставок продовольства порівняно з іншими учасниками 

таких ланцюжків (переробниками, трейдерами, роздрібними торговцями). 

Фермерам та іншим сільгоспвиробникам рекомендується створювати 

визнані групи та їх об’єднання з метою найширшого використання 

можливостей, які надаються таким суб’єктам європейським законодавством. 

Зокрема, їм надається доступ до додаткового фінансування для створення таких 

об’єднань та реалізації в їх рамках певних програм. Вони можуть 

користуватися й винятками з правил конкуренції, які діють на спільному ринку 

ЄС, зокрема: щодо здійснення спільної реалізації у визначених секторах; 

розроблення правил поставок продукції, прибуток від реалізації якої зростає 

через наявність захищеного найменування місця походження або захищеного 

                                                           

105 Council Regulation (EC) № 952/97 of 20 May 1997 on producer groups and associations thereof. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997R0952 
106 Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing 

rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy 

and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1307 
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географічного найменування; укладання угод щодо незастосування певних 

положень про конкуренцію до визнаних груп виробників та їх асоціацій 

протягом періодів сильних ринкових дисбалансів. 

Необхідно також відзначити, що поряд із зазначеним вище 

цілеспрямованим сприянням групам сільськогосподарських виробників 

європейське законодавство надає їм підтримку і в межах загальноєвропейських 

програм Спільної аграрної політики, оскільки відносить таких виробників до 

фермерів. Так, законодавство ЄС розуміє під фермерами як фізичних, так і 

юридичних осіб, а також їхні групи, незалежно від юридичного статусу, який 

надається таким групам національними законодавствами країн-членів (ст. 4 

Постанови ЄС № 1307/2013)107.  

Регламентом 952/97 встановлено регіони, на об’єднання виробників з яких 

розповсюджуються норми його дії, а також види їх продукції на рівні кожної з 

країн (статті 1–3). Зазначені правила, зокрема, стосуються Італії, Франції, Бельгії, 

Греції, Іспанії, Португалії, Ірландії, Австрії, Фінляндії. Види продукції доволі 

суттєво відрізняються по окремих країнах (від дерев, квітів, живої ВРХ, вина, 

оливок – до зернових, картоплі, оливкової олії тощо). В основу такої градації 

покладено принцип створення сприятливих умов для малих виробників певних 

видів продукції, що є найбільш поширеними у тому чи іншому регіоні, щодо її 

реалізації шляхом формування товарних партій такої продукції.  

Статті 4–9 цього Регламенту встановлюють правила офіційного визнання 

груп виробників та їх об’єднань. Зокрема, зазначається, що групи виробників 

створюються для спільної адаптації виробництва і продукції тих виробників, 

які об’єднуються у групи, до ринкових умов. Виробником у цьому контексті 

іменується будь-яка особа, яка працює на земельній ділянці, що обробляється з 

метою отримання прибутку, на території ЄС та виробляє рослинницьку й 

                                                           

107 Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing 

rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy 

and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1307 



 

174 

тваринницьку продукцію або як виробник сировини виробляє з неї продукцію 

переробки.  

Об’єднання (кооперативи, господарські асоціації) формуються з офіційно 

визнаних груп виробників і переслідують ті ж цілі, що й групи, але у більших 

масштабах.  

Основним правовим актом щодо регулювання відносин у групі виступає 

засновницький договір. Він включає: 

– принципи членства у групі та мінімальний обов’язковий термін 

перебування у членах групи (не менше трьох років); 

– зобов’язання щодо членства лише в одній групі; 

– зобов’язання щодо продажу продукції лише через одну групу; 

– санкції до членів групи у разі недотримання зобов’язань; 

– принципи забезпечення ресурсами шляхом спільного придбання і 

використання техніки, складських приміщень, обладнання тощо; 

– правила зберігання, стандартизації, реклами продукції членів групи; 

– інші правила, спрямовані на впровадження нових технологій виробництва, 

покращення якості та просування продукції на ринки. 

Унормовується, що держави – члени ЄС визнають групи виробників та їх 

об’єднання, якщо останні підпадають під наведені вище визначення, а також за 

умови, що у таких групах не менше 2/3 їх членів працюють у встановлених у 

статтях 1–3 регіонах та принаймні половина продукції, що реалізується згідно 

зі встановленими у статті 6 правилами, надходить із цих же регіонів. Таким 

чином, визнання охоплює діяльність, пов’язану з виробництвом і збутом 

продукції, перелік якої наводиться у статті 3, для кожного з регіонів, 

перерахованих згаданих у цьому Регламенті. 

У статті 6 визначається, що всі групи та їх об’єднання повинні у межах 

сегмента агропродовольчого ринку, стосовно якого вони є офіційно визнаними, 
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дотримуватися загальних правил виробництва108 і збуту, зокрема: стосовно 

якості продукції чи застосування методів органічного виробництва, розміщення 

продукції на ринку, надання інформації щодо виробництва, особливо стосовно 

збирання врожаю та його доступності. Підкреслюється, що в статуті 

відповідних організацій повинна міститися вимога щодо необхідності продажу 

на ринку усього обсягу виробленої їх членами продукції, стосовно якої такі 

групи та їх асоціації отримали офіційне визнання109.  

Передбачено також, що всі виробники і групи виробників зобов’язані 

(стосовно продукту/продуктів, на виробництво якого(их) вони акредитовані) 

виконувати певні загальні умови щодо: якості продукції та використання 

органічних практик; загальних правил збуту товарів на ринку; правил обміну 

інформацією стосовно виробництва продукції.  

Крім того, положення про об’єднання повинні, як мінімум, зобов’язувати 

виробників – членів груп і визнаних груп виробників, які є членами цього 

об’єднання, збувати всю продукцію, на виробництво якої вони акредитовані як 

такі, що входять до групи чи об’єднання, відповідно до правил постачання і 

виставлення на продаж, розроблених і контрольованих групою чи об’єднанням.  

Положення про об’єднання мають також передбачати, що члени групи чи 

об’єднання, які захочуть припинити своє членство в ній, можуть зробити це за 

таких умов: 

– пробувши членом групи чи об’єднання мінімум три роки після її 

затвердження; 

– письмового інформування групи чи об’єднання щодо своїх намірів не 

менше, ніж за 12 місяців.  

Крім можливості виходу виробників з групи чи асоціації після їх 

перебування там протягом встановленого терміну, передбачено також умови 

                                                           

108 Правила виробництва, зокрема, містять вимоги щодо мінімальної посівної площі, обороту чи обсягу 

виробництва для визначеної культури/продукції, частки національного обсягу виробництва для груп і їх 

об’єднань, мінімальної кількості виробників, які є членами об’єднань (за необхідності).   
109 Така норма діє за певними винятками, зокрема, стосовно груп виробників такі зобов’язання не 

застосовуються до тієї частини виробництва, відносно якої виробниками були укладені комерційні контракти 

до моменту їх приєднання до відповідної групи, про що групу було проінформовано заздалегідь.  
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відміни визнання, необхідність оприлюднення списку (а також відзивання 

визнання) груп виробників та їх об’єднань (згідно з переліком продукції) в 

офіційному журналі Співтовариства на початку кожного року.  

Підкреслюється, що ці положення повинні застосовуватися без утиску 

національних законів і норм, покликаних у певних випадках захищати групу чи 

об’єднання або їх кредиторів від будь-яких фінансових наслідків, що можуть 

виникнути через припинення членства – аж до відмови у припиненні членства 

протягом фінансового року.  

Статті 10–17 містять норми щодо допомоги, що надається групам 

виробників та їх об’єднанням. Так, визнається, що з метою заохочення 

формування та полегшення адміністративної діяльності груп виробників та їх 

об’єднань держави – члени ЄС протягом трьох років з дати офіційного 

визнання таких організацій надають їм допомогу, сума якої може 

виплачуватися понад років. 

Встановлюються також вимоги щодо обсягів допомоги групам 

виробників, а саме:  

 – для першого, другого, третього, четвертого і п’ятого років суми допомоги 

повинні становити не менше 5%, 5%, 4%, 3 і 2% вартості продукції, що надходить 

на продаж від членів груп, відповідно до сегмента, в якому такі групи є офіційно 

визнаними. При цьому суми допомоги не повинні перевищувати фактичні витрати 

на формування й адміністрування діяльності групи. 

Обсяг допомоги, що надається об’єднанням груп: 

– становить не більше 60%, 40 і 20% фактичних видатків на утворення й 

адміністративну діяльність протягом першого, другого і третього років 

відповідно; 

– водночас не може перевищувати 120 тис. євро.  

Якщо ж є необхідність здійснювати більші, ніж зазначено, виплати, це 

має бути встановлено кваліфікованою більшістю Комісії ЄС на певний період 

та стосовно певних регіонів і видів продукції (які стикаються з особливими 
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труднощами при адаптації до умов і негативних наслідків реалізації Спільної 

аграрної політики).  

Стаття 18 надає державам – членам ЄС право здійснювати додаткові 

заходи щодо підтримки, коригувати умови і процедури їх виконання у 

правовому полі, що охоплюється цим Регламентом.  

Визначається, що допомога з бюджету ЄС надається лише у тому розмірі, 

в якому група чи асоціація ще не отримала допомогу на національному рівні, а 

також пропорційно фактичним додатковим витратам на формування й 

адміністрування. Вартість продукції, спрямованої на продаж, розраховується 

для кожного року у вигляді фіксованої ставки на основі отримуваних даних 

щодо щорічного розміщеного на ринку обсягу продукції та середніх цін 

виробників.  

Законодавством передбачена спеціально розроблена система заходів 

жорсткого контролю стосовно: реальності функціонування таких груп, їх 

складу, асортименту виробленої продукції, дотримання ними ринкової 

дисципліни, забезпечення достатніх гарантій стабільності та ефективності своєї 

діяльності, не перешкоджання діяльності спільного ринку ЄС. Спеціально 

створена комісія має пересвідчитися, що аргументи, представлені країнами-

учасницями у процесі звернення за допомогою, задовольняють відповідні 

умови. Також уможливлюється проведення щорічної оцінки практичних 

результатів імплементації заходів підтримки.  

Отже, очевидно, що ЄС надає особливого значення формуванню та 

підтримці функціонування груп і об’єднань сільськогосподарських виробників 

(у визначених регіонах і щодо визначеної продукції) як одному з механізмів 

підвищення товарності та ефективності малих і середніх фермерських 

господарств, посиленню їх економічної влади на ринках, збереженню робочих 

місць для їх членів, у кінцевому рахунку – сприянню сільського розвитку. 

Так, у Регламенті № 1360/78 відзначалося, що в Італії ринкова пропозиція 

сільськогосподарської продукції відображає серйозні структурні недоліки, а 

саме: постачальниками є велика кількість недостатньо організованих невеликих 
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господарств (зокрема, лише близько 16% італійських фермерів на той час були 

членами організацій виробників і такими організаціями реалізовувалося лише 

близько 13% вартості усієї сільгосппродукції країни).  

У Франції аналогічна ситуація спостерігалася у деяких південних регіонах 

держави, головним чином щодо столового вина, де ринкові поставки 

здійснювалися значною кількістю невеликих кооперативних груп і тільки малою 

мірою (від 5% до 10%) – забезпечувалися великими організованими структурами. 

Практично те ж саме спостерігалося і щодо ринку столових оливок, де організації 

виробників на той час взагалі не були присутніми, рослин для парфумерії (де такі 

організації тільки зароджувалися), а також стосовно ринків тропічних фруктів, 

яловичини, телятини у французьких заморських департаментах.  

Загалом же, поява фермерських об’єднань у Франції зафіксована із середини 

60-х років минулого століття як виявлення прагнення малих і середніх фермерів 

відстояти свою нішу на продовольчому ринку в боротьбі з великим капіталом. 

Примітно, що нині в аграрній галузі Франції кооперативні об’єднання діють у всіх 

сферах виробництва. У виноробстві вони забезпечують 50% продукції, у 

плодоовочівництві – 30% овочевих консервів, у м’ясо-молочному секторі – понад 

25% торгівлі м’ясом та понад 40% – молочною продукцією. 

Регламент № 1360/78 навів також приклади вагомих структурних 

перекосів на продовольчому ринку Бельгії. Так, у поставках зернових лише 

15% загального виробництва продавалося організаціями фермерів, а у випадку 

ВРХ, поросят і люцерни такої продукції було менше 3%. 

Водночас відзначалося, що подальше збереження існуючих недоліків 

перешкоджатиме підвищенню продуктивності сільського господарства ЄС, 

широкому впровадженню досягнень НТП, забезпеченню раціонального 

розвитку аграрного виробництва й оптимальному використанню виробничих 

факторів, досягненню справедливого рівня життя для сільськогосподарської 

спільноти, стабілізації ринків і споживчих цін тощо.  

У результаті було зроблено висновок, що покращення ситуації має 

здійснюватися у напрямі запровадження загальних заходів щодо забезпечення 
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централізованого постачання продукції на ринок та адаптації виробництва до 

його вимог шляхом групування фермерів, для чого такі виробники з визначених 

регіонів мають спеціально заохочуватися. Беручи до уваги необхідність 

сприяння більшій централізації поставок продукції, відповідна підтримка має 

надаватися не лише групам фермерів, а й їх об’єднанням (асоціаціям). 

Подальше розширення складу ЄС та надання перспективи членства у 

Євросоюзі колишнім республікам соцтабору110 зумовило необхідність суттєвого 

оновлення чинного регламенту, а згодом і ухвалення нового закону щодо груп 

виробників та їх об’єднань (Регламент ЄС № 952/97)111. 

Передбачалися можливість виходу виробників з групи чи асоціації (після 

їх перебування там як мінімум протягом трьох років після визнання таких 

об’єднань), умови відміни визнання, необхідність оприлюднення списку (а 

також відзиву визнання) груп виробників і їх об’єднань (згідно з переліком 

продукції) в офіційному журналі Європейського Співтовариства на початку 

кожного року. Встановлювалися також норми щодо допомоги, яка може 

надаватися групам виробників та їх об’єднанням.  

Нині на посилення ринкових позицій європейських малоземельних 

виробників спрямовується як загальне законодавство ЄС щодо підтримки 

фермерів (зокрема, Постанова ЄС № 1307/2013)112, так і законодавство щодо 

підтримки груп фермерів та їх об’єднань (крім зазначеного вище Регламенту № 

952/97, й Регламент ЄС № 1234/2007, Постанова Єврокомісії № 543/2011 й ін.).  

                                                           

110 Треба відзначити, що підтримка та сприяння формуванню груп сільгоспвиробників були започатковані в 

європейських країнах ще до їхнього вступу до ЄС. Так, у Польщі в 2000 р. з метою підвищення рівня 

ефективності й конкурентоспроможності польських фермерів було прийнято закон «Про групи 

сільськогосподарських виробників і їх об’єднання, а також зміни до інших законів», який визначає принципи 

організації сільськогосподарських виробників у групи виробників і їх об’єднання, а також принципи і умови 

надання фінансової допомоги на організацію і функціонування зазначених утворень. 
111 Council Regulation (EC) № 952/97 of 20 May 1997 on producer groups and associations thereof. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997R0952 
112 Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing 

rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy 

and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1307 
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Фермерам та іншим сільгоспвиробникам рекомендується створювати 

визнані організації виробників з метою найширшого використання можливостей, 

які надаються таким суб’єктам європейським законодавством.  

Сільськогосподарське законодавство ЄС чітко визнає роль груп 

виробників та їх асоціацій у реалізації цілей САП, через що таким виробникам 

(якщо вони є офіційно визнаними у своїх державах – членах ЄС) надаються 

певні переваги.  

Зокрема, визнані організації виробників мають доступ до додаткового 

фінансування для створення таких об’єднань та реалізації в їх рамках певних 

програм. Так, держави – члени ЄС можуть приймати рішення щодо надання 

підтримки з метою створення груп виробників та їх об’єднань у рамках програм 

розвитку своїх сільських регіонів (стаття 27 Регламенту ЄС 1305/2013). Визнані 

організації виробників можуть управляти робочими програмами і фондами у 

секторах оливкової олії і столових маслин та фруктів і овочів. Можуть вони 

користуватися й винятками з правил конкуренції, що діють на спільному ринку 

ЄС, зокрема: щодо здійснення спільної реалізації у зазначених вище секторах; 

розроблення правил поставок продукції, прибуток від реалізації якої зростає 

через наявність захищеного найменування місця походження або захищеного 

географічного найменування; укладання угод щодо незастосування певних 

положень про конкуренцію до визнаних груп виробників, їх асоціацій та 

міжгалузевих організацій протягом періодів сильних ринкових дисбалансів). 

Для молочного сектора у цьому контексті діють норми Регламенту 

Комісії ЄС 2016/559. Делегованим Регламентом Комісії ЄС № 2016/558 

передбачено, що впровадження положень Регламенту №2016/559 буде 

застосовуватися (з урахуванням відповідних змін) до кооперативів та інших 

форм організацій виробників у зазначеному секторі відповідно до 

національного законодавства для цього сектора.  

Отже, організаціям виробників гарантоване звільнення від виконання 

умов чинного на території ЄС Договору про конкуренцію (Treaty’s competition 

provisions) у розрізі наведених нижче видів діяльності, а саме:  
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• у молочному секторі – групам виробників дозволено здійснювати 

спільні продажі від імені своїх членів-фермерів; 

• для секторів оливкової олії, яловичини і телятини, а також деяких 

сільськогосподарських культур прийняті Керівні принципи спільного продажу, 

що допомагають фермерам у цих секторах за дотримання певних умов спільно 

реалізовувати свою продукцію відповідно до правил конкуренції в ЄС; 

• для захищених позначень джерел походження і географічних найменувань 

(сир, шинка, вино) існують спеціальні правила поставок; 

• у секторі фруктів та овочів Регламентом ЄС № 1308/2013113 щодо 

організації Спільного ринку (CMO) передбачається вилучення за певних умов 

виробниками продукції з ринку. 

Загальні правила стосовно груп виробників та їх об’єднань викладені у 

Регламенті ЄС № 1308/2013 (статті 152–172) та підзаконному акті ЄС № 

2016/232, який містить доповнення до зазначеного Регламенту щодо деяких 

аспектів співпраці з виробниками. У ЄС прийнято також ряд регламентів, що 

стосуються виробників та їх організацій у конкретних секторах. Зокрема, для 

сектора плодоовочевої продукції – Регламент Комісії ЄС № 543/2011, 

Регламент ЄС № 1234/2007 та ін.; для хмелярства – Регламент Комісії ЄС № 

1299/2007; для сфери виробництва оливкової олії – підзаконний акт Комісії ЄС 

№ 611/2014, що доповнює Регламент ЄС № 1308/2013, та ін.; у секторі молока і 

молочних продуктів діють Регламент ЄС №261/2012, Регламенти Комісії ЄС № 

511/2012, № 2016/559, № 2016/1615 та ін. 

Цілі підтримки процесу об’єднання малих сільгоспвиробників в Україні 

загалом аналогічні наведеним вище для країн ЄС. Це передусім підвищення 

ефективності виробничо-збутової діяльності зазначених виробників шляхом 

зміцнення їх ринкових позицій у тих товарних сегментах, де частка таких 

виробників є найбільш вагомою; оптимізація структури поставок на регіональних 

                                                           

113 Regulation (EU) № 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a 

common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, 

(EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT 

/?uri=CELEX:32013R1308 
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продовольчих ринках з акцентом на переважання локальної пропозиції; 

стабілізація цінової ситуації на національному продовольчому ринку й 

забезпечення продовольчої безпеки в усіх її проявах; зростання у сільській 

місцевості рівня доходів і зайнятості населення; формування передумов для 

закріплення молоді та розвитку сільських співтовариств на сталій основі.   

Ґрунтуючись на досвіді ЄС, можна сформулювати засади стимулювання 

створення і функціонування груп дрібнотоварних виробників в Україні. Процес 

формування такого вітчизняного законодавства має включати такі етапи.  

Етап 1. Розробленню закону має передувати детальне дослідження 

регіональної товарної спеціалізації малих виробників, результати якого потім 

повинні знайти відображення у цьому законодавчому документі. З огляду на 

загальновідомі дані заохочувати формування організацій українських 

малоземельних аграріїв доцільно передусім у сфері плодоовочівництва, 

виробництва молока і молочної продукції, відгодівлі ВРХ та, можливо, 

стосовно деяких інших видів продукції, що є найбільш поширеною у тому чи 

іншому регіоні України.  

Етап 2. На цьому етапі необхідно встановити правила ідентифікації, 

згідно з якими визначатимуться групи малих виробників. Зокрема, унормувати, 

що групи сільгоспвиробників повинні складатися винятково з індивідуальних 

сільгоспвиробників товарної продукції, а у випадку введення інших суб’єктів у 

зазначені групи, потрібно закріпити за сільгоспвиробниками вирішальне право 

контролю й ухвалення рішення стосовно функціонування групи. Крім того, 

встановити, що склад групи виробників не менше, ніж на 2/3 повинен 

формуватися з представників визначених на етапі 1 регіонів, і продукція, яка 

реалізується групою, принаймні наполовину повинна походити з цих же регіонів. 

Етап 3. Стосовно визнаних на етапі 2 організацій виробників слід також 

унормувати необхідність дотримання ними загальних правил виробництва і 

збуту в межах сегмента агропродовольчого ринку, стосовно якого вони 

визнані. Це, зокрема, стосується якості продукції, застосування методів 

органічного виробництва, розміщення продукції на ринку, надання інформації 
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щодо виробництва, особливо стосовно обсягів урожаю та його доступності 

тощо. Необхідно встановити й норму щодо обов’язкового продажу (з 

визначеними винятками) через групи на ринку усього обсягу виробленої 

членами таких груп продукції, стосовно якої ці групи є офіційно визнаними.  

Має передбачатися, що визнані групи виробників повинні бути економічно 

активними та виокремлювати рахунки стосовно діяльності, для якої вони визнані, 

з метою здійснення перевірки та розрахунку суми належної їм допомоги.  

Етап 4. Для заохочення процесів формування й полегшення 

адміністративної діяльності груп виробників на державному рівні повинні бути 

прописані правила щодо граничних обсягів і порядку фінансування зазначених 

процесів. Зокрема, варто здійснювати бюджетну підтримку принаймні протягом 

перших трьох років від дати визнання таких організацій. При цьому обсяги 

належних коштів мають розраховуватися як відсоток від вартості продукції, що 

надходить на продаж від членів груп, відповідно до сегмента, в якому такі групи є 

офіційно визнаними, та не перевищувати граничного встановленого рівня (який 

може розраховуватися як відсоток від суми фактичних витрат на формування й 

адміністрування діяльності групи або має певне максимальне значення).  

У законодавчому акті потрібно передбачити щорічну виплату таких 

коштів, а також можливість за певних (визначених окремо) умов збільшення 

відповідної суми. 

Етап 5. Насамкінець необхідно встановити формальні правила виходу 

виробників із зазначених організацій. Так, має бути унормований мінімальний 

термін перебування виробників у групах, протягом якого вихід із таких 

організацій є неможливим. Потрібно також встановити умови, за яких 

скасовується офіційне визнання груп виробників, та зобов’язати Міністерство 

аграрної політики та продовольства України забезпечувати онлайн-

оприлюднення відповідних списків (визнання і його відзиву).  

Зважаючи на все наведене вище, вважаємо, що підтримка створення і 

функціонування в Україні груп дрібнотоварних виробників має здійснюватися 

державою у розрізі таких форм і методів:  
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● розроблення нормативно-правового забезпечення процесів створення і 

функціонування зазначених груп виробників, зокрема:  

– відповідного закону (про групи виробників в аграрному секторі) або 

доповнень до чинного Закону України «Про особисте селянське господарство» 

№ 742-ІV в частині створення і функціонування груп виробників,  

– правил виробництва і збуту в рамках кожної з підгалузей, групи малих 

виробників яких визнано доцільним підтримувати,  

– регіонів надання такої підтримки тощо; 

● надання бюджетного фінансування для:  

– зниження витрат на адміністрування діяльності таких груп,  

– отримання такими групами преференційних інвестиційних кредитів, 

– формування локальних систем закупівлі продукції таких груп через 

державні структури,  

– здійснення інших виплат зазначеним групам у межах програм 

підтримки вітчизняної аграрної галузі, передбачених як на національному, так і 

на регіональних рівнях;  

● надання інформаційно-консультативних послуг визнаним групам 

малоземельних виробників з метою підвищення ефективності діяльності їх 

членів у кожному з визначених секторів, зокрема шляхом:  

– допомоги у плануванні виробництва,  

– підготовки експертних оцінок внутрішнього та експортного попиту, 

– поширення інформації щодо новітніх досягнень у сфері 

сільськогосподарського виробництва, у т.ч. стосовно формування локальних та 

сталих систем ведення сільського господарства, 

– роз’яснення можливостей використання коштів державної підтримки 

тощо. 

Доцільні механізми підтримки вітчизняних об’єднань дрібнотоварних 

аграріїв розглянемо на прикладі виробників плодоовочевої продукції. 

За даними Держстату України, більшість продукції плодоовочевого сектора 

України вирощується на півдні. Так, частка Миколаївської, Одеської та 
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Херсонської областей становить приблизно 25% у загальних обсягах виробництва. 

Ці області є основними виробниками українських традиційних овочів. Так, 

Миколаївська область – основний виробник томатів (42%), а загалом тут 

виробляється близько 600 тис. т овочів. Ці ж області є й основними виробниками 

фруктів114. 

Спеціалістами визнається, що основним чинником, який стримує розвиток 

галузі в сучасних умовах, є відсутність післяврожайної доробки продукції (її 

пакування, сортування, охолодження, транспортування). Це впливає і на якість 

продукції у мережах супермаркетів, і на терміни її реалізації та, відповідно, на 

доходи українських виробників. Відомо, що наші супермаркети віддають перевагу 

імпортній плодоовочевій продукції перед вітчизняною (навіть і в сезон її 

вирощування). Це пов’язане саме з вищою якістю імпортної продукції внаслідок її 

попереднього охолодження, використання відповідної упаковки тощо.  

Згідно з оцінками фахівців, український ринок плодоовочевої продукції 

переживає часи трансформації, передусім пов’язаної з переорієнтацією на 

зовнішні ринки збуту на тлі зниження обсягів виробництва. Експорт дає змогу 

суттєво наростити і стабілізувати доходи аграріїв. Так, наприклад, в умовах 

перевиробництва в Україні у 2018 р. найпоширеніших фруктів – яблук – 

невеликі садівники не змогли продати свою продукцію, причому хорошої 

якості та перспективних сортів, навіть за ціною у 2,5 грн/кг (тобто менше, ніж 

по 0,10 дол./кг), тоді як виробники, що вчасно інвестували в маркетинг і 

технології, змогли отримати у 5–6 разів вищу ціну115. Максимальна ж експортна 

ціна на кінець 2018 р. становила 1 дол./кг116. 

Проте вихід на зовнішні ринки поодинці для дрібних виробників овочів і 

фруктів є неможливим через відсутність у них значних коштів, які потрібні на 

модернізацію і сертифікацію виробництва, використання відповідної 

інфраструктури тощо. Водночас відомо, що вітчизняні банки вельми неохоче 
                                                           

114 Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ 
115 Садовая И. Один в поле: как работают единоличники. AgroPortal.ua. 2018. URL: 

http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/odin-v-pole-kak-rabotayut-edinolichniki/ 
116 Цены на яблоко упали недостаточно? Экспорт яблока из Украины продолжает падать. EastFruit. 2018. URL: 

https://east-fruit.com/article/tseny-na-yabloko-upali-nedostatochno-eksport-yabloka-iz-ukrainy-prodolzhaet-padat 
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кредитують плодоовочевий сегмент, оскільки вважають це виробництво надто 

ризикованим117. 

Отже, об’єднання виробників плодоовочевої продукції у групи – це реальна 

можливість для них збільшити обсяги і підвищити якість виробленої продукції, 

оптимізувати витрати на її просування на внутрішній і зовнішній ринки збуту, 

покращити доступ до інформації щодо умов і сучасних форм торгівлі, а також 

щодо техніко-технологічних новацій. Очевидно, що все це дозволить вітчизняним 

малоземельним аграріям суттєво підвищити конкурентоспроможність і 

довгострокову стійкість виробництва у цьому сегменті.  

За аналогією з ЄС, в Україні підтримка має надаватися визнаним групам 

виробників згідно із відповідними критеріями їх визнання. Попередньо на рівні 

урядових структур крім переліку видів плодоовочевої продукції, щодо якої 

можуть формуватися групи виробників, потрібно встановити: 

1) мінімальні критерії, яким повинна відповідати юридична особа, щоб 

мати можливість представити план визнання118;  

2) правила складання і реалізації плану визнання, у т. ч. його змісту; 

3) період, протягом якого колишньому члену організації-виробника 

забороняється вступати у нову групу виробників продукції, за якою зазначені 

групи були визнані; 

 4) адміністративні процедури, необхідні для затвердження, моніторингу 

й виконання планів визнання; 

5) мінімальний період перебування виробника у групі та максимальний 

період отримання ним державної допомоги. 

Проєкт плану визнання групи виробників плодоовочевої продукції 

повинен охоплювати, як мінімум, таке: 

● опис вихідної ситуації, зокрема стосовно: кількості членів-виробників з їх 

детальним описом; виробництва, включаючи його ринкову вартість; маркетингу; 

                                                           

117 Украинские яблоки: экспорт, цены. Зерно: журнал сучасного агропромисловця. 2018. URL: 

https://www.zerno-ua.com/news/ukrainskie-yabloki-eksport-ceny 
118 Тут має йтися про мінімальну кількість членів групи, мінімальні обсяги або вартість реалізованої групою 

продукції тощо. Розрахунок таких показників повинен бути уніфікованим і варіюватися залежно від виду 

продукції.  
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інфраструктури, що перебуває у розпорядженні групи виробників, включно з 

інфраструктурою, що належить окремим членам групи виробників;  

● пропоновану дату початку реалізації плану і його тривалість, яка не 

повинна перевищувати визначеної кількості років (у ЄС – п’ять років); 

● перелік заходів та обсяги інвестицій, необхідних для отримання визнання.  

На рівні держави слід також передбачити необхідність уникнення будь-

якого зловживання владою чи впливом одного або кількох членів на управління 

і діяльність організації-виробника (при застосуванні права голосу). Загалом в 

Україні доцільно, принаймні на перших етапах формування таких груп, 

унормувати, що вони повинні складатися винятково з індивідуальних 

сільгоспвиробників товарної продукції.  

Механізми підтримки груп виробників у сегменті фізичних осіб повинні 

включати як фінансову допомогу у здійсненні конкретних планів господарської 

діяльності таких об’єднань, так і сприяння в організації їх роботи, зокрема, 

щодо формування стратегії і напрямів функціонування.  

Відповідно до практики ЄС, програми господарської діяльності об’єднань 

виробників повинні містити такі складові: аналітичну оцінку вихідної ситуації; 

визначення цілей програми, з урахуванням перспектив виробництва і збуту 

плодоовочевої продукції; детальний опис заходів програми (у т. ч. заходів щодо 

протидії можливим кризам), який має містити як перелік окремих дій, що 

необхідно здійснити, так і обсягів коштів, потрібних для досягнення 

встановлених цілей у межах кожного року реалізації програми; дані щодо 

тривалості програми, а також її фінансових аспектів.  

В умовах обмеженості державних фінансових ресурсів першочергово 

потрібно визначити пріоритети такої підтримки, виділити основні коротко- та 

довгострокові потреби виробників, вивчити можливості залучення 

альтернативних джерел фінансування (у т.ч. в рамках реалізації міжнародних 

проєктів), сформувати дієву систему контролю використання залученого 

фінансування. Окремо слід наголосити на необхідності забезпечення державою 

доступу дрібних виробників плодоовочевої продукції до таких надважливих 

ресурсів, як земля, кредити й освіта. 
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Державна підтримка у секторі фізичних осіб має надаватися визнаним 

групам (організаціям) виробників у розрізі сукупності заходів фінансового й 

організаційного характеру. Пріоритетами підтримки таких груп повинні стати: 

розширення збуту в контексті планування обсягів виробництва та оцінки 

ринкового попиту; покращення маркетингу; підвищення якості продукції та 

екологічності господарювання; здійснення просвітницької діяльності та 

підвищення рівня професійної кваліфікації виробників – членів груп у секторі 

фізичних осіб.  

У контексті перерахованих пріоритетів найбільш нагальними 

інвестиційними потребами об’єднань виробників плодоовочевої продукції, на 

фінансування яких доцільно першочергово спрямовувати у т.ч. й бюджетні 

кошти, є: розширення об’єктів виробничо-збутової інфраструктури (систем 

зрошення, зберігання, сортування, пакування продукції, її сушіння та 

заморожування тощо); апробація нових сортів і видів продукції, методів обробки 

посівів; впровадження «екологічно дружніх» технологій виробництва, у т.ч. 

органічного; поширення інформації щодо перспектив розвитку плодоовочевого 

ринку; надання визначеного переліку консультаційних послуг. 

 

РОЗДІЛ 4. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

4.1. Державна підтримка економічного розвитку господарських 

об’єднань селянських фермерських господарств 

У зарубіжній науковій літературі та у практичній діяльності державна 

підтримка різних форм об’єднань малих і середніх господарств розглядається у 

взаємозв’язку з об’єктивними чинниками, що обумовлюють необхідність 

державного протекціонізму сільського господарства загалом. У вітчизняній 

науковій літературі призначення державної підтримки сільського господарства 

більшою мірою зводиться до нарощування виробництва продукції та 

споживання продовольства, що кореспондується з продуктивістською теорією 

економічного зростання. У практичній площині домінуюча наукова думка 
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закріплена у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства 

України», положення якого спрямовуються на стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку119. Водночас серед 

частини економістів-аграріїв формується адекватний західноєвропейській 

агроекономіці погляд на державну підтримку як діяльність, спрямовану на 

досягнення стабільних темпів розвитку сектора шляхом забезпечення 

відтворювального рівня галузевої прибутковості120. 

Основною теоретичною підвалиною такого підходу є визнана 

закономірністю неспроможність аграрної галузі – через свої особливості – до 

самостійного нагромадження і розширеного відтворення в умовах 

індустріального суспільства. Одержання максимально можливого і постійного 

прибутку в секторі некорпоративних суб’єктів господарювання в сільському 

господарстві неможливе – насамперед тому, що в аграрному процесі у роботі 

людини бере участь природа, закони якої, за словами одного з класиків 

агроекономічної науки С. Булгакова, є «чужими» для людських економічних 

інтересів: «Там, де панує природа, відсутня раціональна, у розумінні найбільшої 

економії коштів і продуктивності результатів, організація виробництва»121. Від 

природно-кліматичних умов залежить 40–45% загальної амплітуди коливання 

урожайності, валових зборів і цін, а значить, і доходів товаровиробників. 

Нестабільність цін і доходів обумовлена також специфікою проявлення 

законів попиту і пропозиції на сільськогосподарському ринку122. Попит на 

продовольчу продукцію визначається як нееластичний, оскільки відношення 

відсоткової зміни величини попиту на сільськогосподарський товар до 

відсоткової зміни його ціни коливається в межах до 1. Людина фізіологічно не 

                                                           

119 Закон України«Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. № 1877-IV. 

URL : http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 
120 Державна підтримка агросфери:еволюція, проблеми: монографія / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної 

О.М., ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2008. 264 с. 
121 Булгаков С. Капитализм и земледелие. Санкт-Петербург: Типография и литография В.А.Тихоновая 1900. Т. 

1. С. 21. 
122 Максвелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика: пер. с 13-го англ. изд. Москва: 

ИНФРА-М, 2001. ХХХIV. С. 725–730. 
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може збільшувати споживання їжі у рази, якщо б не здешевіли продовольчі 

товари, тоді як щодо товарів інших галузей її поведінка протилежна. 

Багаточисельні некорпоративні суб’єкти господарювання у сільському 

господарстві, розосереджені у просторі, завжди перебувають в економічній 

залежності від великих промислових компаній, що виробляють їм засоби 

виробництва, ціни на які, на відміну від цін на сільськогосподарську 

продукцію, мають постійну тенденцію до зростання більшими темпами. У 

США, наприклад, відношення індексу цін на продукцію сільськогосподарських 

виробників до індексу цін на товари, які вони купують (індекс паритету), 

впродовж останнього століття було позитивним для аграріїв лише кілька 

років123. Водночас – для отримання у сільському господарстві однакового 

прибутку з іншими галузями – необхідно здійснювати значно більші обсяги 

капіталовкладень124. Наразі сезонний характер сільськогосподарського 

виробництва збільшує потреби у кредитах, а підвищене закредитування в 

умовах нестабільних цін і доходів може загрожувати банкрутством. 

Зазначені та інші особливості сільськогосподарської галузі є причиною 

того, що коштів, одержаних з доходу господарства некорпоративного сектора, 

як правило, не вистачає для повторного вкладення у виробництво для 

забезпечення його зростання навіть у США125. Отже, без залучення зовнішніх 

вкладень розширене відтворення сільського господарства, підвищення його 

конкурентоспроможності шляхом розбудови власних маркетингових каналів 

просування продукції до кінцевого споживача чи матеріально-технічної бази 

для переробки своєї продукції з метою одержання доданої вартості практично 

неможливі.  

Зовнішньою стороною посилення фінансових можливостей сільського 

господарства виступає насамперед держава. Мотивацією протекціоністської 

державної політики щодо сільського господарства виступає необхідність 
                                                           

123 Agricultural statistics, 2006. Washington, 2006. С. 9–38; Quest LLC. ProQuest Statistical Abstract of the United 

States. 2017. 5th ed. Bethesda, MD, 2016. С. 570. 
124 Эффективное фермерское хозяйствование / Э. Касл, М. Бекер; Пер. с англ. и предисл. А.А.Белозерцева. 

Москва: Агропромиздат, 1991. С. 273. 
125 Там само. С. 275. 
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підтримки не лише економічної функції галузі. Західною агроекономічною 

наукою визнане багатофункціональне призначення сільського господарства, 

що включає також його виконанням незамінних ніким соціальних функцій – 

забезпечення продовольчої безпеки і продовольчої незалежності країни, 

сприяння зайнятості та осілості сільського населення, облаштування 

сільських територій та інших, а також екологічні функції, що не оплачуються 

ринком, але є важливими для всього суспільства. 

Усі проблеми аграрної галузі подвоюються, якщо йдеться про діяльність 

малих господарств. З одного боку, їм більше, ніж усім іншим формам 

господарювання, притаманні соціально-екологічні функції та всією світовою 

практикою доведена їх незамінність у вирішенні цієї проблеми, з іншого – за 

конкурентоспроможністю та економічною ефективністю вони, як правило, 

поступаються великим господарствам. 

Об’єднання зусиль задля захисту економічних інтересів зародилося 

«знизу» як дія малих ферм на ті виклики, у яких вони опинилися в результаті 

розвитку науково-технічного прогресу, проникнення в сільське господарство 

зовнішнього капіталу, наступу трансконтинентальних компаній та інших 

глобальних чинників. Держави же, здійснюючи політику вирівнювання умов 

відтворення у сільському господарстві, одночасно підтримали малі ферми у їх 

бажанні до об’єднання з метою спільного ведення господарства. Як 

зазначалося, така політика обумовлена тим, що виробничі об’єднання малих 

господарств дозволяють останнім усунути цілий ряд проблем, з якими вони 

стикаються, коли ведуть свою діяльність індивідуально: на невеликих площах 

важко організувати таке сівозмінне землеробство, щоб можна було би кожне 

поле обробляти високопродуктивною технікою відповідно до технологічних 

особливостей тих чи інших культур; економічним аспектом технологічної 

проблеми малоземельних господарств є неможливість придбати сучасну 

дороговартісну техніку самотужки через невеликі нагромадження і через 

відсутність застави, під яку би банки погодилися видавати довгострокові великі 

кредити; придбавши потужну техніку (трактор, комбайн, обприскувач), 
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малоземельний фермер не може задіяти її на 100% у своєму господарстві, а 

надавати технологічні послуги своїм фермерам-колегам проблематично хоча б 

із тих міркувань, що йому вистачає роботи і у своєму господарстві.  

Об’єктивно обумовлена необхідність вирівнювання умов відтворення в 

кожному із малих господарств для держави є затратним і неефективним. Якщо 

за державної підтримки високопродуктивний трактор, наприклад, придбає 

індивідуальне мале господарство, то його керівник заради окупності техніки 

може надавати на комерційних засадах послуги фермерам-сусідам, тобто за 

підтримки держави заробляти на інших господарствах, що знижує ефективність 

таких програм. Вигідніше, наприклад, надати допомогу у придбанні комбайна 

спільно кільком фермерам, об’єднаним в одну виробничу структуру, яка, з 

одного боку,забезпечує високопродуктивній техніці необхідний фронт робіт, а з 

іншого – надає до неї доступ усім членам об’єднання, незалежно від розмірів 

їхніх земельних ділянок, з якими вони увійшли в об’єднання.  

Немаловажним для держави є соціальний ефект об’єднання, який полягає 

у можливостях молодих членів набути знання і досвід фермерів старшого 

покоління. 

Усе зазначене в сукупності спонукає уряди підтримувати створення 

виробничих об’єднань системою різних заходів. У Франції, наприклад, 

відповідно до закону: 

  господарствам – членам GAEC надаються значні пільгові кредити (до 

50%); 

  господарствам – членам GAEC встановлюються більш високі ліміти 

позик і менші відсоткові ставки; 

  субсидії за програмами державної підтримки для членів GAEC на 10–

20% вищі, ніж для індивідуальних ферм; 

  члени GAEC звільняються від сплати чергових зборів; 

  держава субсидує до 50% інвестицій в основний капітал виробничого 

об’єднання. 
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Такий підхід спонукає малі ферми до об’єднання з метою спільного 

ведення господарства. 

Важливу роль у формуванні капіталу маркетингових об’єднань у країнах 

ЄС відіграє держава. 

Державна підтримка збутових кооперативів дозволяє виробникам 

створювати власні канали збуту продукції та без посередників виходити на ціни 

кінцевого оптового покупця. Підтримка кооперативних формувань у межах 

вертикального продуктового ланцюжка «виробництво – транспортування – 

складування – переробка – оптовий продаж» значно полегшує державі 

вирішення проблем міжгалузевого ціноутворення, оскільки члени кооперативу 

самі впливають на формування цін у процесі руху продукції від однієї до 

наступної сфери агробізнесу кооперованого продуктового ланцюжка. Поставка 

засобів виробництва кооперативами своїм членам за собівартістю (до оптових 

цін додаються лише витрати на доставку) зменшує потребу в дотаційних 

виплатах і т.ін. 

Для держави важливими є соціальні функції кооперативів – їх вплив на 

сприятливе формування споживчих цін, що має важливе значення для 

зміцнення продовольчої безпеки суспільства: створюючи кооперативні 

структури, фермери створюють сотні робочих місць у сільській місцевості (у 

Франції в кооперативах зайнято близько півмільйона осіб) тощо. 

Викладене обґрунтовує необхідність і доцільність здійснювати підтримку 

кооперативів та їх членів у взаємозв’язку. У рамках Спільної аграрної політики 

ЄС визнаним маркетинговим об’єднанням виробників надається значна 

державна підтримка. Зокрема, протягом п’яти років вони одержують державне 

фінансування спеціалістів, які допомагають виробникам освоювати і 

застосовувати прогресивні технології виробництва, визначені на рівні 

об’єднання виробників з метою покращання якості продукції, що випускається. 

Вони можуть отримати позички під знижений відсоток для фінансування 

спільних дій щодо збереження і пакування продукції. Члени таких об’єднань 

мають більші можливості для отримання індивідуальних позик під 
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модернізацію виробництва продукції, що виробляється для спільного збуту, на 

пільгових умовах (під знижені відсотки). 

Для визнання об’єднання виробників, що має право на державну 

підтримку, органу державного управління необхідно представити: план 

комерційної діяльності; програму технічної діяльності; правила постачання 

товару на ринок; формальне добровільне зобов’язання кожного учасника 

дотримуватися прийнятої технології виробництва та якості продукції. 

Вимоги законодавчої влади до об’єднань обумовлені тим, що оптовики та 

переробники хочуть мати якісну продукцію, належним чином упаковану у 

вигляді, що відповідає стандартам, прийнятим у країнах Європейського 

Співтовариства і навіть світовим стандартам. Вони вимагають також гарантій 

надійності поставок. 

У Франції такий алгоритм підтримки кооперативів та їхніх членів, 

унормований законом щодо орієнтації сільського господарства у 1960–1962 рр., 

діє до сьогодні. 

Здійснення підтримки кооперативів і кооператорів у взаємозв’язку ми 

бачимо в країнах – нових членах ЄС. У Польщі садівникам, які об’єдналися в 

кооператив, надається кредит на 25 років під 0,5–2% річних, які сплачує 

держава. Половину коштів, витрачених членами кооперативу на закладку саду, 

також відшкодовує держава. Якщо садівник – молодий фермер, він одержує 50 

тис. євро на безповоротних засадах для заведення господарства. Для садової 

продукції, що продається колективно, садоводи-кооператори отримують 

безповоротну субсидію на будівництво складських приміщень та їх оснащення 

сучасним холодильним обладнанням. 

З метою заохочення формування і полегшення адміністративної 

діяльності новоствореним об’єднанням на кооперативних засадах для збуту 

продукції передбачається премія до 100 тис. євро щороку упродовж перших 

п’яти років функціонування. Сума виплат за перший рік становить 10% 

вартості спільно проданої продукції, за другий рік – відповідно 8%, третій рік – 

6%, четвертий рік – 5%, п’ятий рік – 4%. Якщо фермери-садоводи вирішать 
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спільно переробляти свою продукцію, вони можуть одержати для реалізації 

свого інвестиційного проєкту державну премію в сумі 100 тис. злотих126. 

Значну підтримку з боку держав – членів ЄС отримують кооперативи зі 

спільного придбання та використання техніки й обладнання (кооперативні МТС): 

це – і компенсаційні виплати, і оплата адміністративних витрат, і пільгове 

кредитування будівництва тракторних дворів, і звільнення від податків та зборів. 

Така ж політика здійснюється щодо кооперативів із переробки продукції.  

В Україні підтримка кооперативів не стала складовою аграрної політики. 

Серед державних цільових програм підтримки сільського господарства, які за 

прийнятою практикою щороку визначаються в законі про Держбюджет, 

програми стимулювання розвитку кооперативів немає. Дві спроби уряду (2008 і 

2018 рр.) нашвидкуруч – під вибори – організувати фінансову підтримку 

кооперативів закінчилися невдачею. 

Зазначене демонструють програми підтримки аграрного сектора, 

затверджені на 2018 р. Їх чотири: 

– «Державна підтримка тваринництва» – 4000 млн грн; 

– «Здешевлення сільськогосподарської техніки» – 1000 млн грн; 

– «Розвиток садівництва» – 300 млн грн; 

– «Розвиток фермерських господарств» – 1000 млн грн. 

Програмою «Державна підтримка тваринництва» на 2018 р. передбачена 

часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм 

і комплексів, спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, 

молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності; спеціальна бюджетна 

дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Із зазначених для 

малоземельних господарств потенційно доступною стала лише дотація за 

молодняк, яка надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання 

ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка.  

                                                           

126 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju. URL: https://www.gov.pl/web/rolnictwo 
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За напрямом «Здешевлення сільськогосподарської техніки» було 

передбачено майже 1 млрд грн, які спрямовувалися на компенсацію 25% 

вартості техніки, виробленої в Україні, одержаної через НАК «Украгролізинг». 

Однак обслуговування сільськогосподарських збутових та інших кооперативів, 

як і їх членів, у функції державної компанії не входить.  

За програмою «Розвиток садівництва» аграріям, які займаються 

виноградарством та садівництвом, можуть бути компенсовані витрати: на 

проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у 

плодоношення (проєктні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за 

насадженнями, спорудження шпалери, установлення систем краплинного 

зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для виконання таких робіт; 

придбання саджанців, використаних для ремонту молодих насаджень, які 

постраждали від несприятливих погодних умов тощо. Однак на малотоварні 

сади ця підтримка не розрахована, хоча вони забезпечують близько 80% 

загальнонаціонального виробництва плодоягідної продукції.  

Насамкінець, за програмою «Розвиток фермерських господарств» із 

передбачених 1 млрд грн уперше на розвиток сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів було виділено 155 млн грн. Підтримкою могли 

скористатися кооперативи, до складу яких входить не менше ніж 20 членів, 

серед яких повинно бути не менше одного фермерського господарства, а інші – 

фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше 

ніж 100 га земель сільськогосподарського призначення. Оскільки таких 

кооперативів, де членами є фермери і фізичні особи, практично немає, то 

програмою змогли скористатись лише шість: із них – три плодоовочевих 

(кошти виділено на придбання камер для охолодження і заморозки продукції) 

та три молочні (кошти виділено на закупівлю обладнання для виготовлення 

твердих сирів) кооперативи. Вони отримали підтримку в розмірі 6,5 млн грн, 

що становить 4% від усієї передбаченої на 2018 р. суми.  

Короткий аналіз програм державної підтримки засвідчує, що підтримка 

малих господарств та їх об’єднань, по-перше, надзвичайно мала, по-друге, вона 
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не взаємопов’язана, по-третє, умови її отримання складні й недоступні, 

насамкінець, принципи її розподілу розмиті й орієнтація на підвищення 

товарності господарств із виробництва спеціалізованих видів продукції 

відсутня. 

Врахування останнього важливе тим, що підтримку кооперативних та 

інших маркетингових об’єднань доцільно здійснювати за зональною 

спеціалізацією, що дасть можливість сприяти її поглибленню, нарощуванню 

товарності видів продукції, притаманних тій чи іншій зоні та, відповідно, 

збільшенню надходжень її виробникам. 

Наприклад, малоземельні господарства Полісько-Карпатської 

сільськогосподарської зони спеціалізуються на виробництві плодоягідної 

продукції та картоплі. У 2017 р. ними вироблено 32,6% загальнонаціонального 

обсягу плодів та ягід, отриманих у малоземельних господарствах. Під ці 

культури використовувалося 39% від загальної площі, відведеної під 

плодоягідні культури у малоземельних господарствах. Ними отримано 42% 

картоплі, виробленої усіма малоземельними господарствами країни.  

Зона характеризується розвиненим тваринництвом, при цьому маючи 

найменшу частку сільськогосподарських угідь у користуванні малоземельних 

суб’єктів господарювання серед усіх зон. У 2017 р. ними вироблено: майже 

40% зонального обсягу яловичини і телятини, майже стільки ж молока; 39,2% 

зонального виробництва свинини та 34,7% яєць.  

Малоземельними суб’єктами господарювання Лісостепової зони у 2017 р. 

вироблено: 44,8% загального обсягу картоплі, отриманої у малоземельних 

господарствах (під цю культуру відводиться 40% від зональної площі 

малоземельних господарств); 39% – плодоягідної продукції (33% від загальної 

зональної площі); овочів – 35% обсягу продукції, виробленої малотоварними 

господарствами із третини площі, з якої зібрано урожай.  

Малотоварні господарства Лісостепової сільськогосподарської зони 

виробляють третину загального обсягу яловичини та телятини, свинини і 

молока, отриманих у малоземельних господарствах на рівні країни.  



 

198 

У Степовій зоні вироблено 28,4% загального обсягу плодів і ягід, 

отриманих у малоземельних господарствах. Площі, відведені під виробництво 

плодоягідної продукції у цій зоні, становлять чверть від загальної площі, 

відведеної під ці культури.  

Стосовно розвитку галузі тваринництва у Степовій сільськогосподарській 

зоні, варто зазначити, що селяни отримали майже третину виробленої усіма 

малоземельними суб’єктами господарювання м’ясної продукції, – близько 26% 

яєць і майже 24% молока (без урахування тимчасово окупованої території АР 

Крим). Свинарство у Степовій зоні розвивається досить низькими темпами – за 

останні п’ять років виробництво зменшилось майже на третину.  

Отже, за виробництвом сільськогосподарської продукції Полісько-

Карпатська – це зона м’ясо-молочного скотарства із розвиненим плодівництвом і 

картоплярством, Лісостепова сільськогосподарська зона – це зона картоплярства, 

садівництва та овочівництва із розвиненим м’ясо-молочним скотарством, Степова 

сільськогосподарська зона – зона овочівництва.  

Сьогодні товарність більшості аналізованої продукції, виробленої 

малоземельними суб’єктами господарювання, є низькою через неспроможність 

складування, збереження та транспортування продукції до споживачів самотужки, 

індивідуально. Підтримка кооперативних та інших маркетингових об’єднань 

малих господарств з урахуванням спеціалізації значно би покращила ситуацію.  

Отже, в Україні, орієнтуючись на західноєвропейський досвід, важливо: 

  інституалізувати державний протекціонізм розвитку кооперативів у 

статусі невід’ємної складової аграрної політики; 

  увести алгоритм державної підтримки, поширений у країнах ЄС, в 

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»; 

  наповнити конкретним змістом розділ «Держава і кооперація» Закону 

України «Про сільськогосподарську кооперацію», використавши практику 

західноєвропейських та інших країн; 

  удосконалити цільове призначення розподілу державної підтримки 

кооперативів. 
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Програми державної підтримки сільськогосподарського кооперування 

мають стати постійною невід’ємною частиною бюджетного фінансування 

аграрного сектора. 

Привертає увагу те, що у Євросоюзі підтримка надається виключно 

визнаним групам і об’єднанням виробників. 

Нагадаємо, що визнаними вважаються групи та об’єднання виробників, 

сформовані в результаті їх ініціативи та ними ж контрольовані, якщо вони 

дотримуються певних умов.  

Законодавство ЄС вимагає, щоб національні органи влади визнавали будь-

яку групу виробників, яка подає заявку на відповідне отримання статусу, за таких 

загальних умов: об’єднання виробників у групу має бути добровільним, 

відповідати спільним цілям САП ЄС, довести свою корисність для учасників за 

обсягами та ефективністю послуг, які пропонуються членам такої групи. 

На виконання регламентів ЄС щодо груп і об’єднань виробників Законом 

Польщі від 15 вересня 2000 р. із подальшими змінами встановлено, що фізичні 

особи, які не мають юридичного статусу, а також юридичні особи, що ведуть 

сільське господарство, можуть організовувати групи з метою адаптації 

сільськогосподарської продукції, виробленої ними, до ринкових умов, спільного 

планування її виробництва з урахуванням попиту і пропозиції на ринку, 

концентрації пропозиції для організації вигідного продажу. 

Наказом міністра сільського господарства і розвитку села від 3 лютого 

2005 р. встановлено перелік продуктів або груп продуктів, для виробництва та 

продажу яких можуть створюватися групи та об’єднання, а також мінімальні 

річні розміри товарної продукції та мінімальна кількість учасників груп та їх 

об’єднань. 

Нижче наведено зазначені вимоги у галузі тваринництва (табл. 4.1.1). 

Програма підтримки створення груп та організацій виробників Польщі є 

складовою Державної програми розвитку сільських територій у 2014–2020 рр. за 

розділом програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 
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фермерських господарств. Підтримка розрахована на п’ять років і здійснюється у 

таких розмірах (табл. 4.1.2). 

Таблиця 4.1.1 

Вимоги до створення груп та об’єднань у галузі тваринництва у Польщі 

№    

п/п 

Список продукції та груп 

продукції 

Мінімальні річні обсяги товарної продукції (в тоннах, головах, гектарах, злотих) 

Мінімальна 

кількість членів 

спілки 

(асоціації) агро- 

виробників 

для воєводств: 

Малопольського, 

Підкарпатського, 

Шльонського, 

Свентокшиського 

для воєводств: 

Любельського, 

Любуського, 

Родзьського, 

Мазовецького, 

Опольського 

для воєводств: Нижньо- сілезького, 

Куявсько-

поморського, Подляського, 

Поморського, Вармінсько-

мазурського, Великопольського, 

Західнопоморського 

1. Коні, конина: 

свіжа, охолоджена, 

заморожена 

24 одиниці (голови) 5 

2. Худоба на м'ясо  100 голів 200 голів 300 голів 5 

3. Поголівя свиней, м'ясо 

свинина: 

свіже,охолоджене, 

заморожене 

2 000 голів 4 000 голів 6 000 голів 5 

4. Вівці і кози, м'ясо 

бараняче і козяче: свіже, 

охолоджене, заморожене 

200 голів 400 голів 600 голів 5 

5. Птиця домашня жива та 

їстівна, потрохи птиці: 

свіжі, охолоджені, 

заморожені кури,  будь-

які качки,  

будь-які гуси,  

будь-які індики,  

будь-які перепілки, 

будь-які цесарки,  

всякі страуси1) 

 

 

 

 

500 000 голів 

4 000 голів 

4 000 голів 

4 000 голів 

4 000 голів 

500 голів 

 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6. Кролі, м’ясо та їстивні 

частини кролів: свіжі, 

охолоджені, заморожені 

4 000 голів 5 

7. Нутрії, м’ясо та їстивний 

потрох нутрій: свіжі, 

охолоджені, заморожені, 

шкіри сирі (висушені) 

2 000 голів 5 

8. Шиншила, шкіри сирі 

(висушені) 
2 000 голів 5 

9. Лисиця звичайна і 

полярна, норки, тхори, 

єноти, шкіри сирі 

(висушені) 

2 000 голів 4 000 голів 5 000 голів 5 

 10. Яйце птиці 500 000 штук 1 000 000 штук 1 500 000 штук 5 

 11. Молоко: коров’яче,  

овече або козяче 

100 000 літрів 

30 000 літрів 

100 000 літрів 

60 000 літрів 

100 000 літрів 

90 000 літрів 5 

12. Мед натуральний та інші 

продукти бджільництва 
100 000 злотих 5 

Джерело: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie 

wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej 

rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. 2008 

nr 72 poz. 424. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2008 0720424 

Як бачимо, Польща скористалася правом коригування 

загальноєвропейських норм стимулювання, прийнявши рішення щодо 
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збільшення відсотка відрахувань від проданої продукції. Максимальна річна 

сума допомоги встановлена на рівні 100 тис. євро.  

Таблиця 4.1.2 

Рівень допомоги по роках 

№ 

п/п 
Роки діяльності 

Допомога від реалізації 

продукції, % 

Максимальна річна сума 

допомоги на групу, тис. євро 

1 Перший 10 100 

2 Другий 8 100 

3 Третій 6 100 

4 Четвертий 5 100 

5 П’ятий 4 100 

Джерело: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014–2020. URL: https://www.gov.pl/web/ 

rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020 

Загалом на програму створення груп та об’єднань виробників з 2014 р. по 

2020 р. передбачено близько 403 млн євро127. 

Групи, які створені згідно із загальноєвропейським і національним 

законодавством, можуть розраховувати також на кредитну підтримку. 

Встановлюється цільове призначення пільгового кредитування. Вони 

спрямовуються на: 

– купівлю основного стада; 

– купівлю машин та обладнання для забою, охолодження і 

заморожування м’яса; 

– придбання спеціалізованого транспорту для перевезення худоби і 

тваринницької продукції; 

– будівництво господарських приміщень; 

– придбання необхідного устаткування для приміщень, розміщених на 

території товарних баз і оптових ринків, де здійснюватимуться оптові продажі, 

а також фінансування оплати за використання цих приміщень; 

– купівлю і модернізацію устаткування для приміщень, призначених для 

проведення групами виробників роздрібної торгівлі тваринницькою продукцією. 

Кредити видаються на термін до 15 років. При цьому держава 

зобов’язується сплатити 75% банківської кредитної ставки. 

                                                           

127 Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014–2020 / Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi. URL: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020 
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Зазначені та інші стимули спонукали фермерські господарства до 

об’єднання у групи. Якщо у перший рік дії Закону їх кількість становила 85, то 

через п’ять років – 509. У Великопольському воєводстві ці показники, відповідно, 

становили 13 і 90, у Нижньосілезькому – 7 і 74, у Західно-Поморському – 1 і 37 

груп. 

Така ж тенденція спостерігається і в інших країнах – членах ЄС, де 

переважають малі ферми, конкурентоспроможність яких без об’єднань за 

активної підтримки держави неможлива.  

На рівні національних урядів країн ЄС розробляються національні 

стратегії програм господарської діяльності об’єднань виробників з метою 

чіткого визначення заходів, що мають право на підтримку. В рамках стратегій 

розробляються операційні програми, що мають затверджуватися відповідними 

національними органами. Як програми, так і національні стратегії 

контролюються та оцінюються Комісією ЄС на підставі загального набору 

показників ефективності.  

Об’єднання виробників зобов’язані подавати національним органам 

щорічні звіти щодо реалізації своїх операційних програм. Такі щорічні звіти 

супроводжують заявки на надання допомоги. Аналогічно, кожна країна – член 

ЄС повинна направляти Комісії ЄС щорічний звіт про організації своїх 

виробників та їх об’єднання, про операційні фонди, програми, плани визнання 

об’єднання виробників.  

Підтримання програм господарської діяльності, що реалізуються 

визнаними організаціями виробників установленої продукції, здійснюється 

шляхом часткового фінансування операційних фондів таких програм. Так, 

встановлено, що фінансова допомога з боку ЄС зазвичай обмежується 50% від 

загального обсягу операційного фонду, проте в окремих випадках така 

допомога може бути збільшена до 60%. До того ж передбачено, що в регіонах, 

де об’єднання виробників не набули належного поширення, національні уряди 

можуть надавати понаднормове фінансування таких об’єднань, що в окремих 

випадках може частково відшкодовуватися ЄС.  



 

203 

Критерієм доступу до підтримки є виконання встановлених Базисними 

документами ринкових (маркетингових) стандартів щодо продукції, яка 

реалізується групами та об’єднаннями.  

Наприклад, згідно з діючими в ЄС правилами, маркетинговий стандарт 

(general marketing standard – GMS) охоплює усю свіжу плодоовочеву продукцію 

за винятком 10 продуктів, які підпадають під певні стандарти, а також 16 

продуктів, звільнених від GMS.  

Регламент 1221/2008 передбачає, що якщо власник плодоовочевої 

продукції може довести, що вона відповідає стандартам безпеки, прийнятим 

Європейською економічною комісією (ЄЕК) ООН (у ряді випадків такі 

стандарти є менш жорсткими за стандарти ЄС), така продукція вважається 

відповідною загальному маркетинговому стандарту. При цьому оператори 

ринку можуть самостійно обирати стандарти, яким відповідатиме їхня 

продукція і відповідно до яких вони її реалізовуватимуть.  

Окрім процедур надання фінансової допомоги групам виробників, 

ключова увага у законодавстві ЄС щодо організації Спільного ринку у цьому 

сегменті приділяється застосуванню на ньому антикризових заходів, метою 

яких є як стабілізація доходів європейських аграріїв, так і збагачення раціону 

споживання європейців за рахунок плодоовочевої продукції. Зокрема, для цього 

передбачене вилучення за певних умов виробниками продукції з ринку для 

зменшення її надлишкової пропозиції128. Така продукція підлягає передачі 

різного роду благодійним і громадським організаціям Євросоюзу129 з метою 

стимулювання розширення споживання фруктів та овочів у країнах ЄС. У 

випадку виводу виробниками продукції з ринку в межах антикризового 

управління вони можуть отримати від ЄС відповідне фінансове відшкодування, 

у т.ч. й логістичних витрат. 

                                                           

128 При цьому вилучення щодо кожному продукту не може перевищувати 5% обсягу продукції, що реалізується 

організацією виробників.  
129 Встановлено, що такими організаціями є визнані благодійні організації і фонди, а також пенітенціарні 

заклади, державні школи, дитячі табори, лікарні і будинки престарілих.   



 

204 

Заходами антикризового регулювання ринку, наприклад, передбачено 

впровадження схем, призначених для збільшення збуту плодоовочевої продукції 

та покращення харчування дітей, які регулярно відвідують дитсадки, дошкільні, 

початкові чи середні навчальні заклади, що підпорядковуються компетентним 

органами держав – членів ЄС чи визнані ними. Зазначається, що держави-члени, 

що мають бажання брати участь у цій схемі, повинні попередньо розробити 

стратегію її реалізації і передбачити необхідні супутні заходи (включаючи 

формування схваленого органами охорони здоров’я списку таких продуктів130, 

розповсюдження інформації щодо звичок здорового харчування, необхідності 

боротьби з марнотратством їжі тощо). Особливо відзначається, що з таких схем 

виключаються продукти з додаванням цукру, жиру, солі і підсолоджувачів.  

Узаконеними в ЄС інструментами, що дозволяють організаціям 

виробників отримувати додаткове фінансування у рамках їх операційних 

програм задля зменшення волатильності доходів виробників унаслідок криз, є 

також: збір недозрілого врожаю або й відмова від його збору131, заходи із 

просування продукції на ринки, із навчання та обміну досвідом (включаючи 

популяризацію процесу об’єднання аграріїв), страхування врожаю, створення і 

поповнення фермерських стабілізаційних фондів, інвестування у підвищення 

ефективності управління ринковими партіями продукції. Організаціям 

виробників доступні також пільгові кредити для фінансування заходів із 

запобігання кризам та управління ними.  

 

4.2. Особливості кредитного обслуговування господарських об’єднань 

та їх членів 

Огляд світової практики засвідчує: основною формою фінансово- 

кредитного обслуговування фермерів є кооперативне товариство, створене 

самими фермерами. 

                                                           

130 Необхідна умова – надання пріоритету продукції, що закупається на місцевих ринках, а також вирощена з 

дотриманням екологічних вимог.  
131 Передбачає повний збір недозрілої і тому нетоварної (але не пошкодженої) продукції або незбирання 

комерційної продукції протягом нормального виробничого циклу. Не включає знищення продукції внаслідок 

кліматичних явищ чи хвороб. Застосовується як екстраординарний захід.  
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Кредитні кооперативи є одночасно громадськими і специфічними 

фінансовими установами. Вони виступають формою організації взаємного 

фінансування (або колективного самофінансування), як правило, однорідної за 

видом діяльності групи суб’єктів господарювання (сільськогосподарських 

товаровиробників, промислових підприємців у сфері малого бізнесу, 

індивідуальних підприємців тощо) або соціальних груп населення (службовців, 

сільських жителів, осіб вільних професій). 

За кількістю кредитні кооперативні установи мають найбільшу питому 

вагу серед усіх суб’єктів фінансового ринку.  

У США налічується понад 11 тис. кредитних кооперативних спілок, 

асоціацій та інших кооперативних фінансових установ, членами яких є близько 

40% населення країни, у Канаді членами майже тисячі кредитних спілок є 

понад 21 млн осіб, у Китаї 125 тис. кредитних кооперативів різного рівня 

охоплюють понад 80% селянства. 

Місцеві та регіональні кооперативні фінансові формування країн ЄС 

об’єднані у Європейську асоціацію кооперативних банків, членами-власниками 

яких є 33 млн осіб, а загальна кількість клієнтів, які обслуговуються цими 

банками, становить 60 млн осіб. Загалом кооперативні банки у країнах ЄС 

контролюють шосту частину заощаджень фізичних і юридичних осіб. 

Кредитні кооперативи (банки, спілки, товариства, каси взаємодопомоги 

тощо) класифікуються аналогічно до інших видів обслуговуючих кооперативів 

фінансовими послугами своїх членів, які є одночасно і власниками, і клієнтами. 

У разі одержання прибутку від клієнтів – не членів, його розподіляють на 

основі рішення загальних зборів між членами, відповідно до їхніх вкладів, і він 

оподатковується як їхній прибуток. 

Привабливими сторонами кредитних кооперативних установ для їхніх 

членів – клієнтів є: 

  нижчі від усіх інших банківських структур відсоткові ставки; 

  можливість мінімальних вкладень; 

  можливість одержання як малих, так і великих сум кредитів – як під 
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заставу, так і на умовах гарантій членів кооперативу (позичкове коло); 

  простіша процедура оформлення кредиту і його безпроблемне 

одержання у будь-який час; 

 можливість одержати кредит під ощадні внески; 

  вищий рівень безпечності кредитного обслуговування у власній 

фінансовій установі; 

  менша жорсткість у випадку невчасного повернення позичок; 

  можливість відкриття у своєму банку пенсійних рахунків із різними 

умовами; 

  можливість і вища надійність накопичення заощаджень; 

  відчуття власника банківської установи і співучасть у життєвій 

діяльності його членів132. 

Привабливість, вигідність та об’єктивна необхідність створення 

кооперативних кредитних установ у тих сферах, куди не спрямовується 

великий фінансовий капітал або де невигідно користуватися його послугами, 

обумовлюють той факт, що за кількістю членів цей кооперативний сектор 

досить численний – він охоплює майже третину всіх кооператорів світу. 

У багатьох європейських і азіатських країнах та Японії в системі 

кредитного обслуговування аграрного сектора абсолютно домінують кредитні 

кооперативи. Так, у Нідерландах на сільські кредитні кооперативи припадає 

90% загальної фермерської заборгованості, Японії та Китаї – 80%, Франції, 

Німеччині – 70–75%, Португалії – понад 60%, Бельгії –50%. 

Діяльність кооперативних кредитних структур базується на відмінних від 

комерційних кредитних банків принципах. Нижче наведено базові з них: 

  взаємодопомога – означає об’єднання суб’єктів підприємництва, 

функціонування яких взаємозв’язане, та їх фінансових ресурсів для створення 

кооперативного кредитного підприємства спільними зусиллями. Члени таких 

структур беруть на себе зобов’язання із взаємного поручительства; 

                                                           

132 Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у 

світі та в Україні (теорія, методологія, практика). Київ: Глобус, 1998. 330 с. 
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  взаємна відповідальність – передбачає, що члени кооперативного банку 

як кредитного товариства несуть спільну і солідарну відповідальність за 

діяльність кооперативу; 

  локальна та регіональна орієнтація діяльності – передбачає, що 

географічна сфера активності кооперативної кредитної структури повинна 

визначатися критерієм найповнішого врахування потреб своїх пайовиків певної 

території та функціонування кооперативного банку стає частиною господарського 

й суспільного життя географічного району у межах своєї діяльності; 

  неприбутковість кооперативних банків означає, що метою їхньої 

діяльності є сприяння розвитку підприємницької ініціативи своїх членів, що 

забезпечується наданням їм широкого набору послуг за тарифами, які не 

передбачають одержання банківських прибутків, як це має місце в комерційних 

банках. Це означає, що кооперативні банки не підлягають реєстрації у 

комерційному реєстрі; 

  взаємодоповненість – означає, що первинні кооперативні структури при 

вирішенні своїх численних питань частину з них через комерційну доцільність 

передають інститутам регіональних і загальнонаціонального рівнів. Такий 

розподіл функцій по вертикалі при збереженні господарської та юридичної 

самостійності низових ланок виключає їх дублювання. При цьому вища ланка у 

вертикалі бере на себе лише ті функції, які не в змозі виконати нижча ланка. 

Відповідно відрізняється і структурна побудова кооперативних 

формувань, яка, на відміну від комерційних кредитних структур, формується 

«знизу-вверх» (рис. 4.2.1).  

У Німеччині перший (місцевий), рівень формують 1335 кредитних 

кооперативів (райфанзенбанків) і фольксбанків), з яких третину становлять 

кредитні кооперативи із товарними функціями, тобто кредитні кооперативи, 

які одночасно виконують функції сільськогосподарських збутових та інших 

обслуговуючих кооперативів. Місцеві кредитні кооперативи мають 14,5 тис. 

банківських відділень, які забезпечують обслуговування своїх членів на 

місцях. 
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Рис. 4.2.1. Традиційна структура кооперативного кредиту 

Джерело: авторська розробка. 

Другий рівень формують регіональні кооперативні банки, сформовані 

місцевими банками з метою управління їхньою залишковою ліквідністю. Вони 

надають увесь комплекс банківських послуг своїм членам. Регіональні 

кооперативні банки – основні пайовики «Дойче геносеншафтсбанк (ДГ-банку), 

який становить третій національний рівень кооперативного банківського 

сектора. 

Особливістю кредитних структур є також те, що законодавчо 

унормовуються категорії їхніх членів. У Франції, наприклад, відповідно до 

закону «Сільськогосподарський кредит» («Credit Agricol»), це: 

  фермерські господарства; 

  господарські об’єднання фермерів, які мають на меті спільне 

використання сільськогосподарських та лісових ресурсів; 

  сільськогосподарські кооперативні товариства та їхні об’єднання; 

  товариства колективного інтересу (SICA); 

  професійні об’єднання фермерів виключно сільськогосподарського 

спрямування (асоціації виробників молока, зернових тощо), їхні об’єднання та 

земельні асоціації; 

  міжпрофесійні об’єднання; 

  сільськогосподарські профспілкові організації; 

Центральний кооперативний банк 

Регіональний 

кооперативний банк 

Регіональний  

кооперативний банк 
Регіональний  

кооперативний банк 

Кредитні кооперативні товариства 
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  сільськогосподарські каси взаємного страхування, сільськогосподарські 

каси сімейної взаємодопомоги, каси соціального страхування, а також 

сільськогосподарські каси пенсійного страхування; 

  сільськогосподарські палати і Постійна асамблея голів 

сільськогосподарських палат; сільські комуни, профспілки сільських комун та 

департаментів (аналогія – наші райони); 

  сільськогосподарські навчальні заклади, сільськогосподарські 

дослідницькі установи, що є суспільними закладами Міністерства сільського 

господарства; 

  товариства змішаної форми власності, співвласниками яких є сільські 

органи місцевого самоврядування; 

 асоціації, товариства або установи сільськогосподарського спрямування, 

які затверджуються Національною сільськогосподарською кредитною касою. 

Особливістю кооперативної системи кредитування є те, що кредити 

видаються її членам лише під виконання їхніх функцій, особисті ж потреби 

цією системою не обслуговуються. 

Як бачимо, кредитна кооперація охоплює всі форми об’єднань французьких 

фермерів, які стосуються як виробництва, так і їх освітніх і соціальних інтересів. 

При цьому кредити об’єднанням видаються під гарантії їх членів. Члени несуть 

солідарну відповідальність перед кооперативним банком. 

Організація і стимулювання розвитку сільської кредитної кооперації було 

й залишається однією з базових складових аграрної політики, що реалізується, 

як правило, у трьох напрямах: перший – прийняття системи законодавчо-

нормативних актів і формування державних органів із функціями координації 

та стимулювання процесу розвитку кредитних товариств та їх союзів, другий – 

розробка й запровадження системи фінансової підтримки кредитних 

кооперативних формувань, третій – організація масової роз’яснювально-

інформативної роботи безпосередньо серед сільськогосподарських 

товаровиробників і сільського населення, організація підготовки кадрових 

працівників кооперативних кредитних установ.  
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Отже, первинною ланкою у системі державної підтримки формування 

кооперативних кредитних структур є сприятливе правове забезпечення. 

У Німеччині діяльність сільських кредитних кооперативних товариств 

(кооперативних банків) регулюється двома законами – Законом про товариства 

і Законом про кредитну справу. Відповідно до цих Законів кредитне товариство 

(кооперативний банк) проходить подвійну реєстрацію: як кредитна організація 

– він повинен одержати ліцензію на ведення банківських операцій у 

федеральному відомстві з нагляду за кредитною сферою, а як кооператив – він 

має бути внесений у реєстр кооперативних підприємств як юридична особа.  

Здійснюючи роботу з оформлення банківської ліцензії, Федеральне 

відомство з нагляду за кредитними справами керується як Законом про 

кредитну справу та Законом про товариство, так і Цивільним кодексом та 

іншими законодавчими, а також підзаконними актами, що стосуються 

кооперативних кредитних товариств. 

Організація системи кооперативних кредитних установ, як правило, 

здійснюється за ініціативи і підтримки держави. У США, наприклад, Farm 

Credit System сформувалася за рішенням Конгресу США відповідно до 

Федерального акта про кредитування сільського господарства (1916 р.). 

Стартові урядові субсидії становили 125 млн дол. США, що на той час було 

значною підтримкою. Ця практика державної підтримки зберігається донині. 

Аналогічно формувалася кооперативна система в Японії. Центральна каса 

кооперативів Прусії – попередника нинішнього кооперативного ДГ-Банка – 

була сформована за участю Міністерства фінансів Прусії. У Франції 

Національна каса Credit Agricol створена на базі державної структури133. 

У дореволюційній Росії (і в Україні) держава надавала активну підтримку 

розвитку кредитної кооперації безпосередньо і через земство. У 1904 р. капітал 

Державного банку становив 75% основних коштів сільських кредитних 

                                                           

133 Сельскохозяйственная кооперация: теория, мировой опыт, проблемы возрождения / отв. ред. И.Н.Буздалов. 

Минск; Москва: «Армита-маркетинг менеджмент», 1998. 256 с. 
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товариств. Станом на 1913 р. загальна сума коштів із урядових джерел, 

виділених для сільських кредитних товариств, досягла 163,7 млн руб.134. 

У Болгарії система кредитних кооперативів формується майже на 80% за 

рахунок держави і ЄБРР. Активну державну підтримку одержала кредитна 

кооперація Польщі. Нині тут функціонує кооперативна кредитна система, що 

включає 596 кооперативних банків із 3,3 тис. місцевих осередків135. У Китаї 

практично за п’ять років створена така ж система. 

З огляду на поширену практику в Україні може бути використаний один 

із трьох нижченаведених варіантів державної підтримки розбудови 

кооперативної кредитної системи:  

Варіант 1. Формування державою капіталу місцевих (обласних) 

кооперативних банків (установ 2-го рівня). За цього варіанту держава виділяє 

кошти з бюджету на формування капіталу кооперативних банків. Місцеві 

(обласні) кооперативні банки можуть бути засновані державою, однак за 

обов’язкової умови, що низові кооперативні кредитні організації упродовж 

визначеного терміну (до 30–40 років) зобов’язуються викупити у держави 

відповідні частки у пайовому капіталі кооперативних банків. 

Держава надає кредитним спілкам / кредитним кооперативам необхідну 

суму кредиту, субординованого на будь-який узгоджений термін (наприклад, 

10, 15 або 20 і більше років) під низькі відсотки. 

Після повернення кредитними спілками / кредитними кооперативами 

позики державі, кошти, що надійдуть, надалі можуть бути (частково або 

повністю) використані державою для фінансування Фонду гарантування або 

участі в ньому. 

Юридичні особи можуть ставати клієнтами обласного кооперативного 

банку (наприклад, брати синдиковані/колективні позики), зобов’язуючись при 

цьому стати членами/пайовиками відповідної кооперативної установи базового 

рівня. 
                                                           

134 Худяков У.В. Сельская кредитная кооперация: учебное пособие. Москва: МСХА, 2002; Шкляр М.Ф. 

Кредитная кооперация: учеб. пособие. Москва: «Дашков и К», 2003. 265 с. 
135 Польща – твій діловий партнер / Інститут кон’юнктур і цін зовнішньої торгівлі. Варшава, 2005.  
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Варіант 2. Фінансування державою учасників кооперативної банківської 

системи. Цей варіант може бути застосований у випадку, якщо на створення 

обласних кооперативних банків буде спрямовано частину або всі кошти, 

отримувані як компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами (а 

можливо і з інших цільових фондів), для створення кооперативної банківської 

системи. 

Таким чином, спільні й узгоджені дії держави, товаровиробників, їх 

кооперативних об’єднань дозволять формувати в Україні ефективну систему 

фінансово-кредитного забезпечення малого та середнього бізнесу як важливого 

фактора економічного розвитку, сприяти створенню ефективного конкурентного 

середовища на ринку фінансових послуг. 

Варіант 3. Фінансування кооперативної банківської системи усіма 

учасниками. Цей варіант передбачає, що формування капіталу кооперативних 

банків відбувається за рахунок виданих коштів низової ланки, коштів, що 

використані на компенсацію відсоткових ставок і бюджетних коштів. 

Для підтримки активів кооперативних структур держави використовують 

їх для розподілу державних субсидій і пільгових кредитів, які надаються 

фермерським господарствам та їх об’єднанням. 

У кожній країні для забезпечення стабільності функціонування 

кооперативних кредитних систем створюються гарантійні установи, що 

втручаються у фінансово критичні ситуації, щоб врятувати відповідне 

товариство або, принаймні, сектор від шкоди, що загрожує їхньому існуванню. 

Наявність гарантійно-стабілізаційного фонду значно зменшує ризик фінансових 

збитків і водночас зміцнює довіру вкладників до кооперативів, а отже, є 

чинником якості в конкуренції з комерційними банками. Крім того, фонд, який 

базується на взаємності, додатково сприяє інтеграції окремих кооперативів у 

об’єднання. Поряд з підтримкою існуючих кредитних кооперативів такий фонд, 

надаючи допомогу стартовим капіталом, значною мірою сприяє заснуванню 

нових кредитних сільських товариств. 
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Аналіз Закону України «Про банки і банківську діяльність» засвідчує, що 

правова регламентація створення і функціонування кооперативних банків в 

Україні значно обмежена і не визначає їх сутність як кооперативних 

неприбуткових кредитних структур. 

Посилання на чинне законодавство про кооперацію не знімає цю 

проблему, оскільки в Законах України «Про кооперацію» та «Про 

сільськогосподарську кооперацію» про кооперативні кредитні формування не 

йдеться. Отже, сільськогосподарські кооперативні банки не можуть бути 

зареєстровані за кодом 187 (сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи). 

У Франції створення і діяльність місцевих, регіональних і центральної кас 

(банків) регулюється Законом «Сільськогосподарський кредит», який визначає 

юридичний статус місцевих і регіональних кас (банків) як кооперативних 

товариств. 

У процесі дослідження визначені основні положення, що має містити 

законодавчо-нормативна база, яка регулює розвиток кооперативних банків, що 

в українському законодавстві поки що відсутні. Зокрема, мають бути узаконені 

ті принципи діяльності кооперативних банків як організацій, що і створюються 

для спільного ведення справ, які не знайшли відображення у Законах України 

«Про кооперацію» та «Про банки і банківську діяльність», а саме: 

– взаємодопомога, що означає об’єднання суб’єктів підприємництва, чиє 

функціонування взаємопов’язане, та їх фінансових ресурсів для створення 

спільними зусиллями кооперативного кредитного підприємства. Члени таких 

структур приймають на себе зобов’язання із взаємного поручительства; 

– взаємна відповідальність передбачає, що члени кооперативного банку 

як кредитного кооперативу несуть спільну і солідарну відповідальність за 

діяльність кооперативу; 

– локальна і регіональна орієнтація діяльності має передбачати, що 

географічна сфера активності кооперативного банку повинна визначатися 

критерієм найбільш повного врахування спільних інтересів його пайовиків та 

території їх проживання; 
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– взаємодоповненість означає, що первинні кооперативні структури при 

вирішенні своїх багаточисельних питань частину з них через комерційну 

доцільність передають інститутам регіональних і загальнонаціонального рівнів. 

Такий розподіл праці по вертикалі при збереженні господарської і юридичної 

самостійності низових ланок виключає дублювання функцій. При цьому вища 

ланка у вертикалі бере на себе лише ті функції, які не в змозі виконати нижча 

ланка; 

– неприбутковість кооперативних банків означає, що метою їх діяльності 

є сприяння розвитку підприємницької ініціативи своїх членів, яке забезпечується 

шляхом надання їм широкого набору послуг за тарифами, що не передбачають 

одержання банківських прибутків на відміну від комерційних банків. 

Є необхідність також внести доповнення до чинного законодавства, які 

дозволяли б місцевим сільськогосподарським кооперативним банкам: 

–  надавати позики сільськогосподарським обслуговуючим 

кооперативам, створеним сільськогосподарськими товаровиробниками, під 

солідарну відповідальність їх членів; 

–  мати ексклюзивне право на провадження всіх операцій за державними 

програмами фінансової підтримки суб’єктів сільськогосподарської діяльності; 

–  надавати послуги зі страхування, своїх членів на засадах собівартості. 

Важливо також: 

–  законодавчо закріпити сферу кредитування сільськогосподарських 

кооперативних банків (це повинно бути обслуговування операцій, які мають 

відношення до сільськогосподарського виробництва, переробки, збуту 

сільськогосподарської продукції та облаштування сільських територій); 

–  визначити систему органів виконання функцій державної підтримки та 

управління розвитком системи сільськогосподарських кредитних банків; 

–  визначити особливий режим ліцензування сільськогосподарських 

кооперативних банків; 

–  встановити правила взаємовідносин сільськогосподарських 

кооперативних банків з кредитними організаціями комерційної фінансово - 
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кредитної системи, виключити можливості проникнення капіталу комерційних 

банків та будь-якого його впливу на діяльність сільськогосподарських 

кооперативних банків; 

–  надати сільськогосподарським кооперативним банкам як 

некомерційним організаціям право користуватися розрахунково-касовими 

центрами з метою уникнення значних витрат на оплату комерційним банкам 

комісійних, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням. 

Зазначені та інші результати проведеного дослідження обґрунтовують 

необхідність увести в Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» 

спеціальний розділ «Кредитні кооперативи» або ухвалити окремий рамковий 

Закон України «Про сільськогосподарські кооперативні банки». Останнє 

базується на тому, що, по-перше, може виявитися неможливим внесення 

багаточисленних змін і поправок, які належить внести до чинного 

законодавства. 

По-друге, кредитування сільськогосподарського сектора і сільських 

підприємців має свої особливості, які обумовлюють їх значну підтримку з боку 

органів державної влади всіх рівнів, чого не потребують кооперативні банки, 

створені суб’єктами підприємницької діяльності інших галузей і напрямів 

діяльності. 

Потрібна також нормативна база, що розробляється на основі чинних 

законодавчих актів, доповнюючи та розвиваючи їх положення. Йдеться 

зокрема, про розроблення «Положення про сільськогосподарський 

кооперативний банк», Типового статуту такого банку, розпорядження 

відповідних органів державного управління щодо введення у 

сільськогосподарських ВНЗ предмету «Сільськогосподарська кредитна 

кооперація», факультативної спеціалізації випускників з питань фінансової 

кооперативної справи тощо. 

До Закону України «Про кредитні спілки» необхідно внести такі зміни та 

доповнення: 
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1. Згідно зі ст. 1 Закону кредитна спілка – це неприбуткова організація, 

заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення 

потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за 

рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Однак у всьому 

світі кредитна спілка визначається як кредитний кооператив. В Україні 

відповідний Статус спілок має містити рамковий «Закон про кооперацію», за 

яким кооперативна організація будь-якого типу, в т.ч. і кредитна спілка, 

повинна мати чіткий статус – кооперативу. 

2. Суттєвим недоліком Закону є п. 4 ст. 8, який визначає, що у кредитній 

спілці підлягає ліцензуванню «діяльність із залучення внесків (вкладів) членів 

кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до 

закону». Проте Законом України від р. №2664-111 «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено, що ліцензуванню 

підлягають надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та 

діяльність із надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або 

опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб. Із цього можна 

зробити висновок, що надання кредитів та отримання внесків від членів кредитної 

спілки також може підпадати під ліцензування. Закон допускає подвійне 

трактування і прямо не говорить ані про необхідність отримання ліцензій з цих 

видів діяльності, ані про відсутність такої необхідності. 

3. Надзвичайно суттєвим недоліком Закону «Про кредитні спілки», який 

може суттєво загальмувати подальший розвиток кредитних спілок в Україні, є 

норма п. 1 ст. 24, згідно з якою кредитні спілки можуть об’єднуватись в 

асоціації лише за умови, що членами такого об’єднання буде більш, як третя 

частина кількості кредитних спілок, що діють на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці (району, області). Подібна норма є 

дискримінаційною і фактично створює суттєву перепону на шляху 

добровільного об’єднання окремих кредитних спілок для взаємодопомоги, 

захисту спільних інтересів та координації діяльності. Крім цього, 

необґрунтовано завищеною є вимога п. 1. ст. 25 Закону щодо мінімальної 
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кількості учасників об’єднаної кредитної спілки (10 кредитних спілок). 

Подібних норм немає у практиці кооперативного законодавства. Як правило, 

створення асоціацій кредитних спілок та об’єднаної кредитної спілки може 

бути можливим за умови участі не менше трьох кредитних спілок. 

4. Такою, що суперечить світовій практиці, є норма ст. 20 Закону, згідно з 

якою, резервний та додатковий капітал кредитної спілки при її ліквідації 

«зараховується до Державного бюджету». Як правило, ці кошти передаються 

кооперативним об’єднанням, що діють у тій самій місцевості і 

використовуються для створення нових кредитних спілок і потреби розвитку 

кооперативного руху в регіоні. 

5. У Законі відсутня норма, що надає права юридичним особам бути 

членами кредитної спілки та обслуговуватися нею, що відрізняє цю організаційну 

правову форму кредитної кооперації від кредитних товариств країн Західної 

Європи. Ця обставина обмежує участь у кредитній кооперації фермерських 

господарств та сільськогосподарських корпоративних юридичних осіб. 

Потрібна також нормативна база, що розробляється на основі чинних 

законодавчих актів, доповнюючи та розвиваючи їх положення. Йдеться, 

зокрема, про розроблення «Положення про сільськогосподарський 

кооперативний банк», Типового статуту банку, розпорядження відповідних 

органів державного управління щодо введення на відповідних кафедрах 

сільськогосподарських ВНЗ предмета «Сільськогосподарська кредитна 

кооперація», факультативної спеціалізації випускників з питань фінансової 

кооперативної справи тощо. 

Належить здійснити активну всеохоплюючу роз’яснювально-інформаційну 

роботу серед сільського населення та управлінців різних рівнів щодо переваг і 

необхідності розвитку сільськогосподарської кредитної кооперації, залучивши до 

цієї роботи дорадчі служби, науково-навчальні заклади, школи, місцеві органи 

самоуправління. 

Формування сільськогосподарської кредитної системи має стати важливою 

складовою державної комплексної програми розвитку сільського господарства. 
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Слід зазначити, що систему кредитного обслуговування фермерських 

господарств та їх об’єднань доповнюють небанківські кредитні структури, 

діяльність яких щодо аграрного сектора підтримується державою. 

Підтримка сталого розвитку сільського господарства та сільських територій 

у Польщі здійснюється через Агентство реструктуризації і модернізації 

сільського господарства (ARiMR), основним призначенням якого є сприяння 

інвестуванню в сільськогосподарське виробництво та переробну промисловість, 

створення нових робочих місць у сільській місцевості. Уряд Польщі доручив 

ARiMR реалізацію інструментів співфінансування з бюджету ЄС і виділення 

допомоги з національних фондів136. 

Допомога ARiMR здійснюється через доплати до надаваних банками 

кредитів та є досить широкою: від доплат за кожен гектар управних угідь та 

озеленення земель – до дистрибуції сільськогосподарських товарів та допомоги 

молодим фермерам на започаткування власного бізнесу.  

У Великій Британії значного поширення набули небанківські спеціалізовані 

організації, зокрема, Англійська компанія з меліорації земель надає фермерам 

позики строком на 40 років для оплати вартості модернізації об’єктів власності за 

фіксованої ставки відсотка на весь час надання позики. Фермерська молочна 

корпорація Великої Британії надає позики фермерам для придбання молочних 

цистерн або ж сама купує і здає їх в оренду господарствам. Фермерська м’ясна 

корпорація пропонує незабезпечені позики на термін до одного року для 

придбання тварин на відгодівлю, закупівлю племінних овець і відгодівлю власної 

худоби, які потім мають бути продані корпорації. Відсоток за кредитом 

розраховується з урахуванням ціни реалізації і банківських ставок. 

Агентство обслуговування фермерів США (Farm Service Agency – FSA) 

реалізує прямі кредитні програми тим фермерам, яким не вдається отримати 

кредит із традиційних джерел за помірними цінами та на сприятливих умовах. 

FSA надає як коротко- та середньострокові кредити для фінансування поточної 

                                                           

136 Czym jest ARiMR? / Sajt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polsce. URL: 

http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/informacje-o-agencji.html. f 
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діяльності, так і довгострокові кредити в основному для придбання ферми, а 

також кредити в разі настання надзвичайних ситуацій.  

Товарно-кредитна корпорація у США (Commodity Credit Corporation) – 

американське федеральне агентство, що виконує функції: надання підтоварних 

сільськогосподарських кредитів; здійснення контролю за процесом кредитування і 

рухом застави; оцінка фінансового стану фермерських господарств; класифікації 

ризиків за наданими кредитами та ін. Кредитування фермерів під заставу урожаю 

здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, позики і накопичені 

відсотки можуть виплачуватись поставками сільськогосподарської продукції за 

цінами підтримки, що передбачені шестирічним Сільськогосподарським законом. 

За заставною фіксованою ціною (ставкою) фермер здає продукцію в Товарно-

кредитну корпорацію під заставу137. 

Як власність держави ТКК надає кредити під заставу товарів на складі на 

термін до дев’яти місяців. Корпорація не потребує обов’язкового викупу 

заборгованості. Якщо до настання строку платежу з’ясується, що ринкова ціна 

нижча за розмір позики, боржник може відмовитися від викупу заставленої 

продукції. Йому залишається кредит, а заставлений товар – Корпорації. 

Витрати, які при цьому несе Корпорація, відшкодовуються державою. У тому 

випадку, коли ринкові ціни вищі за заставну, закладена продукція продається 

фермером, а Корпорації повертається підтоварний кредит. 

Федеральна королівська корпорація з кредитування фермерів Канади 

(FCC), підзвітна Міністерству сільського господарства, має за мету створення 

для фермерів більш сприятливих умов отримання фінансових послуг, ніж ті, що 

можуть їм запропонувати комерційні фінансові установи (банки, страхові 

компанії та ін.)138. 

Корпорація може надавати позики фермерам на придбання землі; побудову, 

ремонт або розбудову будівель і споруд на землі; провадження довгострокових 

покращень, призначених для підвищення виробничої вартості землі; придбання 
                                                           

137 About the Farm Credit System. URL: https://www.farmcreditarchive.org/about/default.aspx 
138 Якубович В. Канада. Особливий статус аграрного сектора економіки та програми страхування. URL: 

https://forinsurer.com/public/03/07/01/561 
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сільськогосподарського обладнання та ресурсів (у т.ч. техніки та ВРХ). Кредит 

виділяється терміном до 40 років на суму до 1 млн канадських доларів. 

Небанківський фінансово-кредитний механізм сільського господарства 

зарубіжних країн сприяє проведенню дієвої політики державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва на основі зорієнтованості на 

стимулювання ефективного розвитку виробництва продукції, створення 

розвиненої інфраструктури, наявності численних спеціалізованих фінансово-

кредитних інститутів, які здійснюють фінансову та кредитну підтримку 

сільськогосподарських товаровиробників, високим рівнем державного 

регулювання та контролю за діяльністю цих інститутів, постійним 

моніторингом результатів досягнення цілей сільськогосподарської політики. В 

Україні поки що відсутнє розуміння необхідності розбудови небанківської 

фінансово-кредитної системи аграрного сектора економіки. 

Саме тому при проведенні державної політики в аграрній сфері необхідно 

враховувати досвід зарубіжних країн, а також імплементувати інструменти 

небанківського фінансово-кредитного механізму з урахуванням особливостей 

вітчизняного сільського господарства. 

До вітчизняних небанківських інвестиційних джерел для обслуговування 

малих господарств в аграрному секторі можна віднести ПАТ «Аграрний фонд», 

Український фонд підтримки підприємництва, НАК «Украгролізинг», 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств. 

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» – аналог американської 

Товарно-кредитної корпорації. За Законом України «Про підтримку сільського 

господарства» Аграрний фонд має здійснювати таке ж під товарне кредитування, 

як і ТКК. Однак цієї функції він не виконує. Щорічно фонд закуповує близько 1 

млн т зернових шляхом укладення форвардних контрактів. Після укладення 

форвардного контракту агровиробники отримають 65% від загальної вартості 

поставки за договором. Остаточний розрахунок відбувається за ринковими цінами, 

що склалися на момент поставки, а не за гарантованими цінами.  
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Український фонд підтримки підприємництва є державною 

неприбутковою організацією. За своїм статусом, завданнями і можливостями 

Український фонд підтримки підприємництва – це структура, що за державні 

кошти впроваджує затверджені урядом заходи та програми, спрямовані на 

забезпечення для суб’єктів малого і середнього бізнесу можливості отримати 

освітню, консультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову фінансово-кредитну 

підтримку. Однак фонд зовсім не працює з сільськогосподарським малим 

агробізнесом. 

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» займається наданням у 

фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки, устаткування для сільського 

господарства. Украгролізинг, що була заснована в 1999 р., передала 

сільгоспвиробникам понад 20 тис. одиниць різноманітної техніки і обладнання на 

досить вигідних умовах: під 7% річних невідшкодованої вартості техніки на 5–7 

років. До сфери її обов’язків надання техніки і обладнання сільськогосподарським 

обслуговуючим кооперативам та їх членам не входить.  

Український державний фонд підтримки фермерських господарств 

(Укрдержфонд) є державною бюджетною установою, що виконує функції з 

реалізації державної політики щодо підтримки становлення і розвитку 

фермерських господарств. Укрдержфонд належить до сфери управління 

Міністерства аграрної політики України.  

Кошти державного бюджету надаються в установленому законодавством 

порядку на безповоротній та на конкурсних засадах на поворотній основі. 

Серед основних напрямів діяльності Укрдержфонду передбачена 

активізація підприємницької діяльності фермерських господарств через 

створення ними сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

кредитних спілок; сприяння дорадчому, інформаційному, науково-технічному 

забезпеченню фермерської діяльності в умовах ринкової економіки тощо.  

Однак на особисті селянські господарства, що фактично є 

неідентифікованими фермерськими господарствами і займають вагому нішу у 
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виробництві сільськогосподарської продукції, держпідтримка Укрдержфонду 

не поширюється.  

Створення і функціонування охарактеризованих вище структур з самого 

початку не орієнтувалось на підтримку особистих селянських господарств. 

Тому необхідно переглянути ідеологію їх функціонування на користь малих 

товаровиробників.  

Фінансова підтримка фермерських і особистих селянських господарств 

має бути взаємопов’язаною з кооперативною діяльністю, у програмах мають 

бути не тільки фермерські господарства, а й їхні об’єднання. Програми 

підтримки кооперативів та інших форм об’єднань повинні передбачати 

бюджетне фінансування насамперед СОК молочарського та плодово-ягідного 

напрямів діяльності, тобто пов’язаних з продукцією, яку ОСГ вирощують у 

найбільших обсягах, а також кооперативів зі спільного використання техніки 

(селянських МТС). 

Надання малим фермерським і особистим селянським господарствам 

підтримки, взаємопов’язаної з їхньою кооперативною діяльністю, вирішує два 

завдання: спонукає їх до об’єднання для спільних дій та сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності. 

 

4.3. Інституалізація стимулюючої функції оподаткування та страхування 

некомерційних господарських об’єднань та їх членів 

При формуванні податкової системи країни вибір функцій податків є 

визначальними. В межах останньої мають місце стимулююча та дестимулююча 

підфункції. Спочатку фіскальна спрямованість податків була переважаючою, 

проте з підвищенням ролі держави, обумовленої неспроможністю стихійних 

ринкових відносин забезпечити соціальні інтереси суспільства, значення 

стимулюючої функції податків зростає. Ця функція реалізується через вплив 

податків на різні сторони діяльності суб’єктів господарювання. Шляхом 

запровадження пільг окремим категоріям платників податків або пільгових 

режимів на певних територіях держава стимулює розвиток певних галузей 
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національної економіки або здійснює політику підтримки певних верств 

населення. 

У першу чергу така політика стосується сільськогосподарської галузі та 

сільського населення – виробників сільськогосподарської продукції. До цього 

державу спонукають об’єктивні причини, а саме специфіка сільського 

господарства, що полягає у залежності від погодних умов, тісному переплетенні 

економічних і природних відтворювальних процесів, прив’язці до місцевих умов і 

місцевого селянства, неспівпадінні робочого періоду та періоду виробництва, 

значна соціальна складова тощо. 

Функціонування господарських некомерційних об’єднань та їх членів є 

неприбутковим і їх діяльність включає певні соціальні аспекти. Саме тому 

податкова система багатьох розвинених країн виконує насамперед стимулюючу 

функцію щодо цього типу об’єднань. 

Це стосується як некомерційних виробничих, так і некомерційних 

маркетингових об’єднань. Ці структури створюються фермерами не для 

отримання прибутку, а для організації спільних дій у процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції та спільних дій на ринку. 

Звільнення від податку некомерційних господарських об’єднань є логічним 

та мотивується тим, що фермери не повинні платити податок двічі – на прибуток, 

отриманий у межах колективного об’єднання, а потім на розподілений між його 

членами, що є основною ознакою зазначених об’єднань, оскільки по суті це одні й 

ті самі результати, але вже розподілені між членами об’єднання.  

Позитивно на фінансовий стан виробників впливає особливість системи 

оподаткування кооперативних структур. Кругообіг капіталу в їхніх межах у 

вигляді сировини, напівфабрикатів, готових продовольчих товарів без виходу в 

зовнішнє середовище не оподатковується, що обумовлено неприбутковою 

природою кооперативів. Завдяки цьому значна частина коштів, яка через 

фіскальну систему податків на прибуток мала би бути вилучена у процесі руху 

сировини від виробника до приватного елеватора, приватної переробної 
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компанії і далі, повертається до членів кооперативу, що сприяє зміцненню їх 

економічного становища. 

Підтримка об’єднань через податкові пільги дає державі можливість: 

захистити інтереси агровиробників як однієї з найвразливіших ланок суспільства 

та сільського господарства загалом як чинника продовольчої безпеки країни; 

забезпечити справедливі умови конкуренції та рівноваги між некомерційними 

господарськими об’єднаннями малих господарств та корпоративним сектором; 

підвищити ефективність аграрного сектора країни в цілому.  

У країнах ЄС інкорпоровані некомерційні об’єднання представлені 

переважно кооперативами, або об’єднаннями людей, які спільно беруть участь 

в одному або різних виробничих процесах, що важко або неможливо чи 

невигідно виконувати одному. У XX ст. в кооперативні закони було внесено 

поправки, основний зміст яких полягав у розширенні можливостей кооперації в 

умовах зростаючої конкуренції та ускладнення господарських зв’язків. У тому 

числі була значно лібералізована податкова політика щодо некомерційних 

об’єднань агровиробників. Основною її функцією стала стимулююча, що дало 

поштовх подальшому розвитку об’єднань.  

Німеччина. Всім кооперативам, у тому числі й сільськогосподарським, 

надано уніфікований правовий статус. Федеральний уряд з метою 

стимулювання розвитку кооперації надає податкові пільги, матеріальну 

допомогу. У фермерських кооперативах, що займаються виробництвом, 

переробкою, збутом сільськогосподарської продукції, постачанням і 

виробничим обслуговуванням фермерських господарств, в оподатковувані суми 

не входять економічні операції кооперативів з їх членами. 

Франція. Сільськогосподарські кооперативи повністю звільняються від 

сплати податків на прибуток за винятком операцій з не членами кооперативів. 

Водночас кооперативи зі спільного використання техніки, штучного осіменіння 

худоби, а також зернові кооперативи не платять податок на власну діяльність, у 

тому числі пов’язану зі створенням або збільшенням капіталу, за операціями з 

третіми фізичними та юридичними особами (купівля-продаж, оренда і т. ін.). 
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Кооперативи зі спільного використання техніки і штучного осіменіння худоби 

звільняються від податку на додану вартість. Сільськогосподарські 

кооперативи звільнені від податку на забудовані та незабудовані земельні 

ділянки. 

На кооперативні групи поширюються всі форми підтримки первинних 

кооперативів. Тобто вони також звільнені від податку на прибуток, від податку 

на забудовані й незабудовані земельні ділянки, не платять податок на власну 

діяльність, у тому числі пов’язану зі створенням або збільшенням капіталу, за 

операціями з третіми фізичними та юридичними особами. 

Італія. Італійське законодавство розрізняє об’єднання, що ставлять за 

мету отримання прибутку, і товариства взаємодопомоги, до яких відносяться 

кооперативи, мета яких – створення умов для збільшення прибутків своїх 

членів. Нормативні акти групуються в три блоки: з управління сільським 

господарством; лісівницькі й тваринницькі; із транспортування, переробки, 

продажу та послуг. Ці кооперативи повністю звільняються від сплати податків 

протягом перших десяти років. Крім того, не обкладаються податком на додану 

вартість товари та послуги, що реалізуються всередині певного кооперативу.  

Швеція. Кооперативи не підлягають подвійному оподаткуванню. Після 

сплати податку на прибуток кооперативу розподілена між його членами 

частина прибутку податком не обкладається, якщо цей розподіл не має 

характеру дивіденду на початковий капітал. З метою розширення виробництва 

окремих видів сільськогосподарської продукції держава може призупинити 

виплату кооперативами податків, надати прямі субсидії на стимулювання 

виробництва. 

Пільговим оподаткуванням користуються кооперативи Данії. Так, для 

кооперативних підприємств уведено знижені порівняно з приватним бізнесом 

податки: для кооперативів вони становлять лише 20% при повній ставці у 50%. 

Наразі в більшості країн держава зменшує загальну кількість податків, що 

стягуються з кооперативів. Для стимулювання інвестицій дозволяється 
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виплачувати податок тільки з частини чистого доходу кооператорів за умови, 

що інша частина залишатиметься в інвестиційних фондах кооперативу. 

Польща. Законом Польщі «Про групи сільськогосподарських виробників 

та їх об’єднання» держава з 1 січня 2007 р. запроваджує податкове звільнення 

організаційно-правових форм господарювання від податку на нерухомість і 

прибуткового податку для юридичних осіб. 

До переліку звільнених від податку на нерухомість входять будівлі та 

споруди, що перебувають у використанні груп сільськогосподарських 

виробників винятково для ведення діяльності з метою продажу продуктів або 

груп продуктів, вироблених у господарствах членів або для зберігання, 

стандартизації продуктів або групи продуктів згідно зі статутом. Групи 

виробників сільськогосподарської продукції також користуються цими 

пільгами згідно зі ст. 7 § 1 п. 13 Закону про податки і збори від 12 січня 1991 р., 

в якому йдеться про те, що будівлі та споруди, які використовує група, 

звільнені від сплати податку. Проте група повинна використовувати їх тільки 

для проведення операцій з продажу продуктів або груп продуктів, створених на 

фермах своїх членів відповідно до установчого акта групи. 

Групи сільськогосподарських виробників отримують вигоду від декількох 

податкових преференцій у польській правовій системі, що є наслідком того 

факту, що групи в певному сенсі продовжують діяльність 

сільськогосподарських ферм-учасників. 

На підставі ст. 17 § 1 п. 49 Закону про корпоративний прибутковий 

податок групи виробників сільськогосподарської продукції користуються 

пільгами з корпоративного податку за умови, що такий прибуток був 

отриманий від продажу продукту або груп продуктів, для реалізації яких була 

створена група. 

Прибутковий податок з підприємств не сплачується також за фінансову 

допомогу в рамках групи сільськогосподарських виробників, яка отримує 

допомогу.  
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Німеччина. Прості товариства у сільському господарстві мають деякі 

особливості. Як зазначалося вище, вони створюються на основі договору. Їх 

особливість полягає в тому, що окремим податком вони не обкладаються, 

учасники сплачують лише власні податки. Кожен із акціонерів (фізичних осіб) 

обкладається податком на доходи. Сума його визначається часткою прибутку, що 

розподіляється між кожним акціонером (до доходу у розмірі 24 500 євро 

товариство податком на обкладається). За поставки та послуги просте товариство 

має платити або 19%, або зменшену ставку податку в розмірі 7%. 

Ще одна форма некомерційних об’єднань виробників – господарські 

маркетингові некомерційні об’єднання – є об’єднаннями виробників, які 

спільно беруть участь в одному або різних видах збутової діяльності, що важко 

або не вигідно здійснювати одноосібно. Отже, така кооперативна діяльність є 

частиною діяльності кожного із членів маркетингового об’єднання, тобто коли 

провадиться не власний вид діяльності, а продовжується діяльність своїх членів 

за їх дорученням у збільшених масштабах. 

Члени об’єднання компенсують витрати на виконання замовлених ними 

збутових робіт на принципах собівартості, тобто відносини між кооперативом і 

його членами не є комерційними. Продукція, яку збуває кооператив, а отже, і 

виручка від неї не є його власністю. Фінансовий результат діяльності 

об’єднання за вилученням витрат на забезпечення діяльності переходить до 

доходів його членів і лише тоді стає предметом оподаткування, оскільки 

прибуток не може оподатковуватися двічі – спочатку в об’єднанні, а потім у 

його членів. Зазначене формує засади неприбутковості такої форми об’єднання. 

У вітчизняній законодавчо-нормативні практиці, що регулює податкову 

політику, постійно з’являються суперечності, через які виручка, яку отримує ця 

група господарських маркетингових некомерційних об’єднань та її члени, 

змушені сплачувати податок двічі – спочатку на дохід кооперативу, а потім на 

кооперативні виплати, що надходять членам кооперативу. Така ситуація робить 

об’єднання нікчемними щодо їх використання як інструменту підвищення 

ефективності малих виробників.  
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У пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу зазначено вимоги до 

неприбуткових підприємств, установ та організацій139. Отже, якщо 

обслуговуючий кооператив відповідає вимогам, встановленим підпунктами 

Кодексу, то такий кооператив не є платником податку на прибуток.  

При цьому Державною фіскальною службою України було зроблено 

висновок, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть бути 

визнані неприбутковими організаціями, не підлягають включенню до Реєстру 

неприбуткових установ, підприємств, організацій та зобов’язані нараховувати і 

сплачувати податок на прибуток140. Це мотивується тим, що однією із 

обов’язкових вимог неприбутковості є заборона розподілу отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини між членами кооперативу та використання своїх 

доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами. Однак об’єднання не розподіляє прибутки між 

своїми членами, воно розподіляє всю виручку. 

При цьому зазначається, що здійснення господарської діяльності, 

спрямованої на отримання прибутку, класифікується як підприємництво (ст. 42 

Господарського кодексу України) і не відповідає сутності поняття 

некомерційної діяльності неприбуткових установ. Що є докорінно невірним 

трактуванням діяльності такого типу об’єднань, оскільки об’єднання не 

ставить метою діяльність щодо отримання прибутку. З огляду на викладене, 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи змушують платити податки 

двічі. Тобто пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу для маркетингових 

некомерційних об’єднань трактуються невірно.  

Отже, для унеможливлення подвійного оподаткування маркетингових 

некомерційних об’єднань в аграрному секторі та підвищення ефективності 

діяльності їх членів необхідно однозначно виписати критерій неприбутковості 
                                                           

139 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#n4390 
140 Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 3017/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 15.12.2017 щодо перебування у 

Реєстрі неприбуткових установ та організацій сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. URL: 

https://taxlink.ua/ua/tax_explained/dfsu-3017699-99-15-02-02-15ipk-vid-15122017/#hcq=AES2Zsr 
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у проєкті Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» – ст. 5 п. 4 – 

та внести необхідні доповнення й уточнення у Податковий кодекс України. Це 

відповідатиме кооперативним принципам та активізує процеси об’єднання 

малих форм господарювання на кооперативних засадах. 

Одним з елементів ринкової моделі аграрного сектора є створення нової 

системи страхування з метою зниження рівня ризикованості виробничої 

діяльності. Один із найскладніших та найбільш ризикових видів страхування – 

це страхування аграрних ризиків, і сьогодні в Україні дедалі більше починають 

усвідомлювати необхідність їх страхування. Агрострахування є одним із 

важливих засобів зменшення ризиків у сільськогосподарському виробництві. 

Сільськогосподарське страхування характеризується комплексністю, 

оскільки включає страхування врожаю культур та багаторічних насаджень, 

тварин, машин, будинків, транспортних засобів, насіння, готової продукції, 

відповідальності товаровиробника тощо. Світовий досвід у сфері страхування 

сільськогосподарського виробництва свідчить про функціонування в багатьох 

країнах національних систем страхування сільськогосподарських ризиків. При 

цьому кожна країна створює власну систему страхового захисту 

сільськогосподарського виробництва. 

У Італії, Франції, Австрії, Німеччині діє система страхування під 

контролем держави та за участю товариств взаємного стахування (відбувається 

перехід до іспанської моделі страхування)141. Страхові компанії розробляють 

страхові продукти зі страхування аграрних ризиків, а держава забезпечує 

контроль за здійстненням страхового та перестрахового захисту 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Аналіз складу учасників системи агрострахування свідчить про те, що 

обов’язковим учасником є товариства взаємного страхування. Дослідження 

світового ринку страхування показує, що у США (37,9% світового ринку 

страхування) товариства взаємного страхування покривають 57,6% ринку 

                                                           

141 Якубович В. Система страхования аграрных рисков в Испании: выводы для Украины. Фориншурер. 2006. 

URL: https://forinsurer.com/public/06/11/30/2719 
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страхування життя і 27% ринку загального страхування. Майже така сама питома 

вага товариств взаємного страхування на ринку страхових послуг Канади. Серед 

країн Західної Європи (33,9 % світового ринку страхування) найбільший сегмент 

ринку взаємного страхування припадає на Австрію, Фінляндію, Німеччину, 

Нідерланди, Велику Британію, Швецію. У Японії (понад 25% світового ринку 

страхування) товариства взаємного страхування становлять 89,4% ринку 

страхування життя і 5,1% ринку загальних видів страхування142. 

Специфіка діяльності товариств взаємного страхування полягає в тому, 

що це особлива форма організації страхового фонду на основі централізованих 

коштів за допомогою пайової участі його членів. Учасники товариств взаємного 

страхування одночасно виступають як страховиками, так і страхувальниками. 

Завдання товариств взаємного страхування полягає у наданні членам – 

пайовикам об’єднання найбільш якісних послуг зі страхування за прийнятну 

ціну. Перевищення доходів над витратами товариства насамперед 

спрямовується на поповнення резервного фонду. Надлишки, накопичені за 

звітний період діяльності товариства (як правило, протягом року), за рішенням 

загальних зборів можуть використовуватися на поповнення страхових резервів 

та відшкодування збитків. Розподіл суми чистого доходу серед членів 

товариства взаємного страхування здійснюється пропорційно до їх вкладів у 

той чи інший фонд (тобто проводяться кооперативні виплати). Солідарна 

відповідальність членів товариства обмежується межами їхньої страхової суми.  

У країнах Європейського Союзу поряд із товариствами взаємного 

страхування паралельно функціонують і страхові кооперативи, що подібні за 

своєю економічною сутністю. У науковій літературі страхові кооперативи 

(insurance cooperatives) розглядаються як об’єднання осіб, організованих для 

забезпечення покриття застрахованих ризиків, які формують фонд виплат за 

рахунок пайових внесків і діють на неприбутковій основі143. 

                                                           

142 Асоціація товариств взаємного страхування та страхових кооперативів Європи. URL: http://www.amice-eu.org 
143 Навроцький С. А. Розвиток та становлення товариств взаємного страхування. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. 2002. № 1. C. 42–45. 
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Аналіз страхових ринків Європейського Союзу дає підстави 

стверджувати, що діяльність перелічених організацій посідає значне місце у 

загальноєвропейському страховому просторі. Згідно з аналітичними 

матеріалами, опублікованими Асоціацією товариств взаємного страхування та 

страхових кооперативів Європи (Association of Mutual Insurers and Insurance 

Cooperatives in Europe; AMICE), встановлено, що їх чисельність становить 120 

організацій членів із 17 країн. Першість серед країн Західної Європи посідають 

Нідерланди, Фінляндія та Австрія. Загалом у країнах Західної Європи 

функціонує понад 7 тис. ліцензованих страховиків, з яких 2 тис. становлять 

товариства взаємного страхування144. 

Наявність на європейському ринку страхування значної кількості 

неприбуткових страхових організацій обумовлена:  

– потребою у демократизації, соціалізації та гуманізації страхового 

процесу;  

– необхідністю надання реального страхового захисту тим, хто потребує 

його за мінімальною економічно обґрунтованою ціною. Відсутність 

комерційної складової у взаємовідносинах між учасниками страхового процесу 

створює додаткові передумови для довіри до цього фінансового інструменту 

щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб; 

– організаційно-економічні та фінансові основи взаємного страхування 

максимально спрощують механізм використання фінансових ресурсів 

страхування для інвестування учасників страхових відносин. Товариства 

взаємного страхування можуть розміщувати частину страхових резервів у 

позики своїм членам;  

– взаємовідносини між товариствами взаємного страхування формуються, 

в основному, на партнерських відносинах;  

                                                           

144 Churcill C. Insuring the Low-Income Market: Challenges and Solutions for Commercial Insurers. The Geneva 

Papers. 2007. Vol. 32. Р. 401–412. 
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– перевагою товариств взаємного страхування є те, що вони можуть 

прийняти на страхування специфічні ризики, від яких комерційні страхові 

компанії, як правило, відмовляються. 

Урізноманітнення організаційно-правових форм діяльності страховиків 

на ринку аграрного страхування зумовлено об’єктивною потребою виробників 

сільськогосподарської продукції в надійному та постійному страховому захисті.  

Вагомим стимулом подальшого розвитку страхових відносин у аграрній 

сфері є раціональне поєднання зусиль класичних страхових компаній, 

товариств взаємного страхування та страхових кооперативів для протидії 

потенційним ризикам, пов’язаним із виробництвом сільськогосподарської 

продукції малими агровиробниками та їх об’єднаннями. Для маркетингових 

некомерційних об’єднань малих виробників важливою є доступність 

страхового продукту через їх невисокі доходи та неприбутковість. Таким 

чином, пріоритетність некомерційного сегмента аграрного страхування полягає 

у можливостях диверсифікації послуг відповідно до такого: вибору об’єктів та 

видів страхового покриття; цінової політики; ліміту відповідальності з 

урахуванням індивідуальних потреб споживачів послуг у страховому захисті.  

Усвідомлення виробниками сільськогосподарської продукції необхідності 

мінімізації негативних проявів ризиків для запобігання спричинення ймовірних 

збитків повинно мотивувати їх до добровільного об’єднання заради 

використання можливостей страхового захисту в сільській місцевості. 

Ключовим пріоритетом діяльності обслуговуючих страхових кооперативів є 

забезпечення максимальної спроможності до диверсифікації послуг, пов’язаних 

з реалізацією наявних страхових інтересів їх суб’єктів. Співучасниками 

товариств взаємного страхування можуть виступати домашні господарства 

населення; приватні підприємства; підприємства колективної форми власності; 

господарські товариства, а також особи, які не здійснюють підприємницьку 

діяльність у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, але 

проживають у сільській місцевості.  
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Правом на вступ до страхового кооперативу мають володіти всі 

зацікавленні фізичні та юридичні особи – незалежно від форми їхньої власності та 

спеціалізації, але основним мотивом такого об’єднання є прагнення до 

формування спільної відповідальності за ризики в аграрній сфері. Немомерційні 

обєднання, представленні переважно обслуговуючими кооперативами, можуть 

отримати страховий захист: по-перше, за умов отримання відповідної ліцензії на 

надання страхових послуг своїм членам; по-друге, за рішенням загальних зборів 

учасників сільськогосподарського кооперативу може бути прийнята ухвала щодо 

їх вступу до спеціалізованого страхового кооперативу.  

Повнота страхового захисту виробників сільськогосподарської продукції 

залежить від раціонального поєднання страхового покриття в галузях 

рослинництва та тваринництва. Зважаючи на різні соціально-економічні 

можливості та потреби учасників кооперативу в страховому процесі, постає 

необхідність використання поряд із традиційними послугами страхування ще й 

мікрострахування.  

Мікрострахування здебільшого орієнтовано на домашні та фермерські 

господарства сімейного типу, що здійснюють виробництво сільсько-

господарської продукції, тим самим зумовлюючи потребу в страховому захисті. 

Поняття страхування та мікрострахування є схожими за своєю соціально-

економічною сутністю, проте існують певні особливості щодо: умов надання 

страхових послуг учасникам товариства, розміру платежів та суми 

відшкодування, що виплачуються у разі настання страхової події. Розподіл 

аграрних ризиків через механізм мікрострахування ґрунтується на таких 

засадах: надання страхового захисту домашнім та фермерським господарствам; 

встановлення мінімально можливих тарифів на страхові послуги; градація 

діапазону страхових сум у межах від 50 тис. грн до 1 млн грн; спрощена 

система отримання страхового відшкодування за фактом настання страхової 

події та низький рівень рентабельності страхової діяльності. 

Вивчення західноєвропейського досвіду страхування діяльності 

господарських некомерційних об’єднань та їх членів показало, що існує 
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декілька моделей взаємодії учасників страхового процесу, які 

використовуються на світовому ринку аграрного страхування. 

1. Cтрахування здійснюється виключно на засадах ринкової конкуренції 

(Аргентина, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія, Південна Африка, 

Угорщина та Швеція). 

2.  Страхування здійснюється на засадах державно-приватного партнерства 

(Австрія, Бразилія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Південна Корея, 

Польща, Португалія, США, Туреччина, Франція, Чилі, Швеція, Швейцарія). 

3. Страхування здійснюється під повним контролем держави (Греція, 

Індія, Іран, Кіпр, Філіппіни). 

4. Страхування здійснюється на засадах взаємного страхування (Велика 

Британія, Казахстан, Нідерланди, США, Японія). 

Моделі страхування з державною фінансовою підтримкою в аграрній 

сфері у різних країнах характеризуються такими ключовими особливостями: 

держава бере активну участь у діяльності системи; політика держави у сфері 

страхування є прозорою та послідовною; страхування є добровільним; 

створюються спеціальні державні установи для розроблення та реалізації 

політики держави у зазначеній сфері; держава може надавати страхові субсидії 

як сільгоспвиробникам, так і страховим організаціям; держава розвиває 

альтернативні форми фінансування та страхування на випадок настання 

стихійних лих. Кожна з моделей має свої переваги та недоліки, однак дедалі 

більше країн виявляють інтерес саме до змішаної моделі, що характерна для 

Іспанії. Така модель забезпечує, – з одного боку, потрібний рівень страхування 

в аграрному секторі, а з іншого – створює певну зацікавленість аграріїв у 

посиленні захисту майнових інтересів. Звичайно, досить складно визначити 

універсальну модель, яка б підходила всім країнам.  

Практика закордонних країн свідчить, що якість страхових послуг багато 

в чому залежить від ефективного функціонування двох основних 

організаційних форм страхової системи комерційної та взаємної 
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(некомерційної)145. На вітчизняному ринку майнового страхування майже всі 

страхові компанії здійснюють свою діяльність виключно на комерційних 

засадах, тим самим скорочуються можливості суб’єктів ринку щодо 

збалансування їх страхових інтересів. Високі тарифи на послуги аграрного 

страхування, відсутність індивідуального підходу до потреб страхувальників, 

наявність суттєвих обмежень (зокрема, вибірковість ризиків та клієнтів, висока 

франшиза тощо) притаманні для вітчизняної економіки у процесі укладання та 

дії договорів страхування.  

Слід зазначити, що серед переваг функціонування страхових відносин на 

кооперативних засадах у аграрній сфері є: дотримання принципу 

взаємодопомоги; висока надійність страхового захисту, зважаючи на те, що 

страхувальники і страховики виступають в одній особі; наявність широкого 

спектра страхових послуг, що найбільше відповідають очікуванням 

страхувальників; доступ кожного учасника (члена) до управління страховим 

товариством; спроможність максимально враховувати наявні потреби (у 

страховому захисті) учасників товариства, оскільки умови та правила 

страхування розробляються і затверджуються самими потенційними 

страхувальниками. Поряд з існуючими перевагами у діяльності товариств 

взаємного страхування слід зазначити недоліки, а саме: низький рівень 

інфраструктурного та інституціонального забезпечення діяльності товариств 

взаємного страхування; недостатню популяризацію страхової кооперації та 

недовикористання сучасних інформаційно-комунікаційних можливостей щодо 

розвитку страхових відносин в аграрній сфері; недосконалість методик 

оцінювання ймовірності настання страхових подій та вжиття заходів, 

спрямованих на їх попередження. 

Загалом дієвість механізму аграрного страхування у багатьох країнах 

Європи базується на єдності комерційного підходу та використанні державних 

                                                           

145 Agricultural insurance policies in Spain the EU: An analysis of existent and new risk management tools focusing on 

indirect risk assessment and asymmetric information. Madrid, 2016. 184 p.  
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субсидій в організації та забезпеченні фінансово-економічних інтересів 

суб’єктів страхового процесу. 

Наразі ринок аграрного страхування в Україні потребує розширення та 

удосконалення законодавчої бази з аграрного страхування, зростання 

платоспроможного попиту серед потенційних страхувальників, підвищення 

сервісу та якості надання страховими компаніями відповідних послуг, 

широкого використання можливостей страхового посередництва щодо 

встановлення довірчих взаємовідносин між суб’єктами ринку.  

Функціонування сучасної моделі страхового ринку потребує нормативно-

правового забезпечення, спрямованого на відтворення здатності його суб’єктів 

до реалізації наявних майнових інтересів завдяки дії механізму укладання 

договорів аграрного страхування. Правове поле, згідно з яким здійснюється 

страхування сільськогосподарської продукції в Україні, є достатньо 

сформованим. Водночас постає необхідність внесення певних змін та 

доповнень до чинного законодавства. Йдеться про потребу включення до 

діючих суб’єктів страхових відносин (страхові компанії та виробники 

сільськогосподарської продукції (потенційні страхувальники)) товариств 

взаємного страхування, страхових кооперативів та державних органів влади (в 

разі їх участі у програмах державно-приватного партнерства). Такі зміни до 

законодавства дозволять поєднати комерційні та державні інтереси щодо 

розподілу сільськогосподарських ризиків і відповідальності між усіма 

учасниками страхового процесу. Наразі забезпечення розвитку аграрного 

страхування в Україні здійснюється на основі Закону України «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» № 

4391-VI, яким регламентовано принципи, умови і порядок здійснення цього 

виду страхування146. 

Суттєвою новацією зазначеного Закону можна вважати започаткування 

діяльності Аграрного страхового пулу, який, відповідно до ст. 16, є єдиним 

                                                           

146 Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 

9 лютого 2012 р. № 4391-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17#Text 
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об’єднанням страховиків для здійснення страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою. Цим Законом передбачено порядок 

здійснення державної підтримки товаровиробникам у вигляді надання субсидій 

на покриття частини їх витрат на страхування. Однак протягом 2013–2018 рр. 

державна підтримка (субсидій) страхування сільськогосподарської продукції 

була відсутня.  

Необхідно зазначити, що у ст. 3 Закону України «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 

лютого 2012 р. визначено основні принципи страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою147, до яких відносяться:  

1) підтримка стабільності фінансового становища і кредитоспроможності 

сільськогосподарських товаровиробників у разі загибелі (знищення, втрати), 

пошкодження застрахованого майна внаслідок несприятливих природно-

кліматичних умов чи інших несприятливих подій, визначених у стандартних 

договорах страхування; 

2) обов’язковість укладення договору страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою як умови при наданні сільсько-

господарським товаровиробникам окремих видів державної підтримки та 

дотацій, визначених Кабінетом Міністрів України; 

3) рівна доступність до державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників, незалежно від їх організаційно-правової форми;  

4) забезпечення відшкодування збитку, завданого страхувальникам 

внаслідок настання страхових подій, у розмірі, порядку і на умовах, 

встановлених законодавством;  

5) виконання зобов’язань України у сфері міжнародної торгівлі. 

Дотримання зазначених принципів потребує урізноманітнення 

організаційно-правових форм діяльності страховиків на ринку аграрного 

страхування. Світовий ринок аграрного страхування спрямований переважно на 

                                                           

147 Там само. 
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створення та активне функціонування товариств взаємного страхування і 

страхових кооперативів. Діяльність більшості страхових компаній орієнтована 

на максимізацію прибутків, що певною мірою нівелює справжню роль 

страхування у суспільстві. Розвиток страхових відносин в аграрній сфері варто 

розглядати з позиції виконання соціальної функції, тобто розподілу ризиків і 

відповідальності між зацікавленими суб’єктами підприємницької діяльності та 

забезпечення відшкодування збитків, спричинених настанням страхових подій. 

Вагомим критерієм ефективності страхування слід вважати рівень задоволення 

страхувальників у страховому захисті. 

На вітчизняному ринку майнового страхування майже всі страхові компанії 

здійснюють свою діяльність виключно на комерційних засадах, тим самим 

скорочуються можливості суб’єктів ринку щодо збалансування їх страхових 

інтересів. Високі тарифи на послуги аграрного страхування, відсутність 

індивідуального підходу до потреб страхувальників, наявність суттєвих обмежень 

(зокрема, вибірковість ризиків та клієнтів, висока франшиза тощо) у процесі 

укладання та дії договорів страхування свідчать про доцільність впровадження 

некомерційних інституцій на страховому аграрному ринку.  

Діяльність такої некомерційної інституції, як страхові кооперативи, має 

здійснюватися на підставі таких принципів:  

1) забезпечення найвищого рівня страхового захисту аграріям;  

2) страхові послуги мають бути максимально наближені до потреб тих, 

хто їх потребує;  

3) оперативність роботи та прозорість формування та використання 

страхового фонду кооперативного об’єднання;  

4) оптимізація структури доходів і витрат учасників страхових кооперативів.  

Учасники товариств взаємного страхування та страхових кооперативів 

виступають страховиками і страхувальниками в одній особі. Всі члени 

товариства рівні у своїх правах щодо формування і використання коштів фонду, 

проте не можуть його використовувати одноосібно. Відповідно до 

консультаційних висновків Європейської Комісії, метою діяльності цих 
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товариств є не отримання прибутку на вкладені кошти, а надання якісних і 

доступних за ціною страхових послуг. У такий спосіб зазначені інституції 

будують свою діяльність на некомерційній основі, тобто відсутності акцій, 

субсидіарній солідарності, незалежності та демократичності управління148. 

В Україні здійснюються лише перші кроки щодо повноцінного 

функціонування ринку кооперативного страхування. Згідно зі ст. 14 Закону 

України «Про страхування», фізичні та юридичні особи з метою страхового 

захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного 

страхування в порядку та на умовах, визначених законодавством України149. Проте 

існує нагальна потреба в удосконаленні організаційно-правових та 

інституціональних засад функціонування товариств некомерційного типу. 

Важливо створити сприятливе інформаційне, інфраструктурне та комунікативне 

середовища щодо розвитку ринку аграрного страхування, у тому числі й на 

кооперативних засадах. Необхідно чітко регламентувати порядок надання 

страхового захисту зацікавленим особам, визначати права та обов’язки суб’єктів 

страхового процесу та умови забезпечення платоспроможності та ліквідності 

страховиків, сприяти розвитку сучасної інфраструктури страхового ринку. 

Розвиток ринку аграрного страхування на кооперативних засадах 

зумовлює необхідність пошуку інноваційних методів взаємодії між усіма 

учасниками страхового процесу. До таких методів слід віднести 

мікрострахування як вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 

інтересів переважно осіб із низькими доходами в обмін на низькі страхові 

премії за умов невеликих страхових сум, спрощеної системи страхування, 

високої частки страхових відшкодувань і невисокого прибутку страховика150. 

Основними характеристиками мікрострахування в аграрній сфері є: надання 

страхового захисту суб’єктам з невисоким рівнем доходу (господарствам, які 

                                                           

148 Consultation Document on «Mutuals in an enlarged Europe». URL: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/socialeconomy/mutuals/index_en.htm 
149 Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text 
150 Шірінян Л.В., Шірінян А.С. Мікрострахування в Україні: шляхи впровадження та перспективи розвитку: 

монографія. Черкаси, 2012. 208 с. 
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здійснюють виробничо-господарську діяльність на площі, що не перевищує 500 

га ); спрощена та прозора система страхування; страхування з невеликими 

виплатами ( від 5 тис. грн. до 50 тис. грн); страхування з низьким розміром 

страхових внесків (премій) і тарифів; велика ймовірність настання страхової 

події; суттєво спрощені процедури страхування та отримання відшкодування; 

висока частка страхових відшкодувань (50–60% – частки страхових премій); 

низький рівень рентабельності мікрострахової діяльності (7–10%); низькі 

витрати на ведення справи (до 20% страхової премії).  

Для більш ефективного застосування формальних та неформальних 

механізмів розподілу ризиків страхові кооперативи часто використовують саме 

страхові програми з мікрострахування, що створює додаткові умови для 

функціонування ринку аграрного страхування. 

 

4.4. Маркетингові об’єднання виробників та формування локальної 

інфраструктури аграрного ринку 

Конкурентоспроможність малих господарств залежить не лише від їх 

об’єднань у виробничі та маркетингові структури, а й – значною мірою – від 

умов реалізації вирощеної продукції. Малі суб’єкти господарювання, як 

правило, самотужки формують канали збуту продукції, використовуючи 

насамперед однорівневі канали збуту. Реалізують продукцію вздовж (обабіч) 

доріг, автошляхів, у місцях несанкціонованої торгівлі, біля станцій метро, в 

підземних переходах, на стихійних (ситуативних) ринках, базарах. 

Ситуативним ринкам притаманний яскраво виражений сезонний характер. Як 

правило, вони виникають під час масового збору врожаю і основна їх функція – 

забезпечити збут продукції, що швидко псується, у найкоротший проміжок 

часу. Як правило, такі ринки ніяк не обладнані, не мають офіційного статусу. 

Часто продукція розміщується на землі. У такій ситуації неможливо 

забезпечити дотримання хоча б мінімальних санітарно-гігієнічних норм. 

Продукція не проходить лабораторну перевірку, а отже, не має відповідних 

санітарно-гігієнічних висновків та сертифікатів.  
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У найкращому випадку малотоварні виробники селянсько-фермерського 

типу реалізують вироблену продукцію на санкціонованих місцевих роздрібних 

ринках. Проте більшість із цих ринків – колишні колгоспні, які з переходом на 

ринкові засади господарювання змінили форму власності. Наприклад, за 

нашими дослідженнями, у м. Миколаїв (Миколаївська область) усі роздрібні 

ринки перебувають у власності однієї або декількох фізичних та/або 

юридичних осіб. Більшість стаціонарних павільйонів на таких ринках було 

побудовано ще за радянських часів. Наразі їх демонтували або повністю чи 

частково переобладнали для торгівлі промисловою групою товарів, побутовою 

хімією, одягом, взуттям. Наприклад, у Миколаєві немає жодного офіційно 

працюючого ринку, який би спеціалізувався виключно на реалізації 

продовольчої групи товарів, у т. ч. сільськогосподарських товарів, вирощених 

виробниками області. В обласному центрі також немає жодного ринку, який би 

цілком перебував у власності громади міста (у комунальній власності). Ринки 

системи Укркоопспілки практично працюють не за призначенням. Діяльність у 

системі споживчої кооперації, наприклад, Миколаївської області проводять 12 

ринків, які розташовані в обласному центрі – м. Миколаїв, у містах обласного 

підпорядкування – Вознесенську, Очакові та в районних центрах – Снігурівці, 

Кривому Озері, Новому Бузі, Баштанці, Березанці, Братському. Загальна 

кількість торговельних місць – 13 тис. Із них місць із торгівлі 

сільгосппродуктами близько 2 тис., що становить 15% від загальної кількості 

місць на цих об’єктах. На всіх інших торговельних місцях реалізується 

несільськогосподарська група товарів. Аналогічна ситуація з роздрібними 

ринками й у більшості міст та населених пунктів України.  

Доступ на офіційні, санкціоновані ринки сільськогосподарських 

виробників украй обмежений. Основні стримуючі фактори: переважна кількість 

як оптових, так і роздрібних ринків у країні перебуває у приватній власності, 

тому органи державної та муніципальної влади вкрай обмежені у важелях 

впливу на політику формування ціни (вартості) одного торгового місця; 

приватні власники цих об’єктів зацікавлені виключно в максимізації прибутку, 
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що, в свою чергу, призвело до стрімкого зростання вартості оренди одного 

торгового місця на офіційних, санкціонованих роздрібних ринках протягом 

останніх років; засилля на санкціонованих ринках посередницьких структур, 

які обмежують доступ на торговельні майданчики виробників продукції; 

погрози і залякування торговельною мафією безпосередніх виробників з метою 

зниження рівня конкуренції та утримання високого монопольного рівня цін на 

сільськогосподарську продукцію. 

Масового поширення набула практика скуповування плодоовочевої 

продукції посередницькими нелегальними структурами на місці виробництва, 

особливо під час масового збору врожаю. Такі структури сплачують 

виробниками у середньому від 20 до 45% тієї ціни, за якою продукція буде 

реалізована кінцевому споживачу. 

Операції з купівлі-продажу свійських тварин, зокрема ВРХ та свиней, 

також відбуваються переважно на місці безпосередньої відгодівлі тварин, тобто 

в господарствах. В Україні переважає подвірний забій худоби. Забій худоби на 

спеціально обладнаних у селах бойнях – практикується доволі рідко, 

суперечить європейським нормам.  

Молочна продукція (свіже молоко) реалізується через одно- та дворівневі 

канали. Однорівневий канал реалізації молока – продаж останнього 

безпосередньо на роздрібних ринках міста (офіційних і нелегальних). 

Багаторівневий канал – реалізація молока посередникам, які потім продають 

його закупівельним підприємствам.  

Традиційно у країнах розвиненої ринкової економіки проблему збуту 

сільськогосподарської продукції, виробленої фермерськими господарствами, 

вирішують шляхом розбудови та підтримки ефективного функціонування 

оптових ринків сільськогосподарської продукції (далі – ОРСП), мережа яких 

доповнюється місцевими локальними ринкам. Основне призначення ОРСП – 

виявлення, ідентифікація ціни на оптові партії сільськогосподарської продукції, 

сформовані некорпоративними суб’єктами господарювання або самостійно, або 

їх об’єднаннями. ОРСП – ефективний інструмент державної та муніципальної 
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влади, за допомогою якого останні можуть впливати на механізми формування 

ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію. Тому питаннями розбудови 

та підтримки належного рівня функціонування цих об’єктів опікуються саме 

органи державної та муніципальної влади. ОРСП створюються за участю 

державних бюджетів, бюджетів місцевих муніципалітетів, оптових покупців, 

об’єднань виробників. Акціонери таких ринків не ставлять за мету одержання 

дивідендів, що безпосередньо впливає на встановлення тарифних ставок. ОРСП 

надають у розпорядження виробників та/або їх кооперативних та інших 

об’єднань торгові місця, проводять передпродажні фасування та упаковку 

продукції, передпродажне та післяпередпродажне зберігання продукції у 

спеціально обладнаних приміщеннях (зокрема приміщеннях, обладнаних 

потужними холодильними камерами), організовують аукціонні торги. Основні 

функції таких об’єктів – виявлення (ідентифікація) оптової ціни за допомогою 

взаємодії механізмів попиту та пропозиції у певному місці у визначений час, а 

також генерація та передача достовірних (не спотворених) цінових сигналів з 

місця концентрації споживчого попиту на оптові партії сільськогосподарської 

продукції усім операторам ринку. Розбудовуючи ОРСП, державна та 

муніципальна влада створює місця підвищеної концентрації пропозиції та 

попиту. Чим більшої концентрації пропозиції та попиту досягнуто, тим 

ефективніше приводитимуться у дію ринкові механізми і тим достовірнішою 

буде встановлена на ОРСП ринкова ціна. Досвід країн ЄС засвідчує, що ОРСП 

у них розбудовувалися переважно після Другої світової війни. 

Сільськогосподарські виробники перебували у важкому стані й потребували 

підтримки. ОРСП створювалися за сприяння держави з метою впливу на 

формування прозорої ринкової ціни, а отже – з метою впливу на 

конкурентоспроможність та рентабельність сільськогосподарських товаро-

виробників. 

Протягом останніх десятиріч ОРСП у світі перебудовуються у потужні 

логістичні центри: запроваджують програми навчання фермерів; надають 

транспортні послуги із доставки продукції з місць виробнитцва; послуги з 
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пакування, фасування, передпродажного та післяреалізаційного зберігання 

продукції; упроваджують та реалізують програми з ефективної утилізації 

відходів та енергозбереження; активно використовують дистанційні продажі 

партій сільськогосподарської продукції через Internet; розширюють спектр 

інформаційних, консультаційних маркетингових послуг, проводять виставкові 

заходи та ярмарки тощо.  

В Україні процес розбудови ОРСП практично зупинився. 

Мінагрополітики, відповідно до Закону України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції» від 25 червня 2009 р. № 1561-VI, надало 

статус оптового ринку сільськогосподарської продукції дванадцятьом 

юридичним особам, що представили об’єкти з їх будівництва у різних областях 

України. Підтримку отримали ОРСП «Шувар» (м. Львів) та ОРСП 

«Столичний» (м. Київ). Більшість ринків «побудовані» лише на папері. Деякі 

проєкти законсервовано на початковій стадії151. 

Держава призупинила виділення коштів з державного бюджету на 

розбудову ОРСП. Місцеві громади кошти на оптові ринки також не виділяють, 

посилаючись на обмеженість фінансових ресурсів. Отже, більшість 

малотоварних форм господарств не можуть скористатись послугами ОРСП – 

адже їх просто немає.  

Торгові місця на тих ОРСП, які працюють, селянам недоступні за ціною. 

Сьогодні вартість торгового місця на оптовому ринку «Столичний» розміром 4 

кв. м під навісом для торгівлі з машин коштує 200 грн. Держава, вклавши у 

будівництво ринку 80 млн грн, не виокремила пільгові торгові місця для малих 

сільськогосподарських виробників. «Столичний» працює, як і всі приватні 

міські ринки, – з метою максимізації прибутку.  

У ряді країн – членів ЄС, таких як Бельгія, Нідерланди, Швеція, Данія, 

Франція, оптові ринки функціонують на кооперативній неприбутковій основі. 

Один із найбільш відомих кооперативних ринків Нідерландів – Royal Flora 
                                                           

151 Будівництво оптового ринку на Запоріжжі перетворилось на довгобуд. Причина зупинки – у інвестора 

скінчилися кошти. URL: http://agravery.com/ua/tvarynnytctvo/show/ budivnictvo-optovogo-rinku-na-zaporizhzhi-

peretvorilosja-na-dovgobud 
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Holland (далі – RFH) є об’єднанням декількох кооперативних аукціонів із продажу 

зрізаних квітів, кімнатних та садових рослин. Оскільки члени цих аукціонів є 

власниками RFH, вони реалізують своє право власності шляхом участі в 

управлінні. Статут кооперативу визначає органи управління, до яких входять 

загальні збори, рада директорів, наглядова рада та контролюючий комітет. 

Загальні збори – як вищий орган управління – вирішують питання статутного 

характеру, затверджують стратегію розвитку і цінову політику, приймають 

рішення щодо доцільності залучення зовнішніх великих інвестицій, затверджують 

фінансовий звіт, обирають виконавчі та контролюючі органи. Основні послуги 

RFH пов’язані з прийняттям продукції своїх членів, її зберіганням, підготовкою до 

продажу, наданням транспортних та інших послуг й організацією аукціонних 

торгів. При цьому тарифні ставки за послуги оцінюються за собівартістю, 

оскільки кооператив є некомерційною (неприбутковою) організацією. У 

Нідерландах налічується близько 40 кооперативних аукціонів, через них 

реалізується 100% тепличних овочів, 85% овочів відкритого ґрунту, 80% фруктів, 

50% шампіньйонів.  

В Україні кооперативний рух поки що розвинений слабко. Отже, 

створення ОРСП повністю на кооперативній основі в Україні на нинішньому 

етапі неможливе через відсутність критичної маси збутових кооперативів. 

Водночас великі міські та заміські ОРСП, мережі гіпермаркетів, 

супермаркетів «знеособили» продукти харчування, віддалили виробника 

сільськогосподарської продукції від споживача на максимальну відстань. 

Водночас усепланетне захоплення здоровим способом життя, основною 

складовою якого є здорове харчування, значне забруднення сільськогосподарської 

продукції консервантами відвертає споживачів від транснаціональних мереж і 

привертає до коротких продуктових ланцюгів. Споживачі в усьому світі, у т. ч. і в 

Європейському Союзі бажають споживати їжу з «обличчям», що обумовлює 

зростання кількості споживачів, які надають перевагу придбанню продовольства 

через короткі продуктові ланцюги на локальних (місцевих) ринках.  
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У документах ЄС, які визначають політику сільськогосподарського 

розвитку на 2014–2020 рр., більше, ніж раніше, уваги приділяється коротким 

ланцюгам постачання. Інституційне підґрунтя розвитку та підтримки коротких 

ланцюгів постачання та локальних ринків було закладено Європейською 

Комісією у таких базових документах: Резолюція Європейського Парламенту 

від 25 березня 2010 р. «Про політику якості сільськогосподарської продукції: 

якій стратегії слідувати?» (2009/210); Резолюція Європейського Парламенту від 

7 вересня 2010 р. «Щодо справедливих доходів для фермерів: більш 

ефективний ланцюжок постачання продуктів харчування в Європі» (2009/2237); 

Резолюція Європейського Парламенту від 19 січня 2012 р. про дисбаланси у 

ланцюгу постачання продовольчих товарів (2011/2904); Резолюція 

Європейського Парламенту від 7 червня 2016 р. про недобросовісну 

торговельну практику в ланцюгу постачання продуктів харчування (2015/2065). 

Європейський Парламент закликав Комісію підтримувати місцеві та 

регіональні ініціативи з маркетингу харчових продуктів і надмірно не 

обтяжувати їх регулятивними документами та бюрократією, оскільки такі 

ініціативи суттєво сприяють створенню сільськогосподарськими 

підприємствами додаткової вартості. Наразі в ЄС короткі ланцюги постачання 

продуктів харчування та місцеві харчові системи функціонують у різних 

формах – ринки виробників (локальні ринки); реалізація кооперативної 

фермерської продукції через мережу Інтернет тощо.  

Перед Комісією ЄС поставлено завдання розробити низку заходів, 

спрямованих на зміцнення позицій фермерів у ланцюгу постачання продуктів 

харчування через надання об’єднанням виробників і міжгалузевим організаціям 

підтримки шляхом заохочення розвитку коротких ланцюгів між виробниками і 

споживачами, зокрема таких, як ринки місцевої продукції (локальні ринки).  

Тривалий час на рівні ЄС не існувало спільного, загальноприйнятого 

визначення терміна «короткий продуктовий ланцюг постачання» продуктів 

харчування. Такий ланцюг постачання традиційно ототожнювали із тим, що 

включає мінімальну кількість посередників (або навіть жодного – у випадку 
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прямих продажів від виробника). Проте сьогодні локальне сільське 

господарство і короткі ланцюги постачання офіційно визнаються у ЄС як 

сфера, що має підтримуватися в рамках політики розвитку сільських територій 

Тому визначення зазначеного терміна наведено у ст. 2 Регламенту ЄС № 

1305/2013 про підтримку розвитку сільських територій ЄС. Отже, відповідно до 

цього регламенту, «короткий ланцюг постачання» ідентифікується як ланцюг, 

що включає обмежену кількість економічних операторів, зобов’язаних 

співпрацювати. Він також асоціюється з місцевим економічним розвитком, а 

також із тісними географічними та соціальними відносинами між виробниками, 

переробниками та споживачами. Це визначення доповнено статтею Делегованої 

постанови Європейської Комісії № 807/2014, яка доповнює Регламент про 

розвиток сільської місцевості. Остання передбачає, що «підтримка створення та 

розвитку коротких ланцюгів постачання ... повинна охоплювати лише ланцюги 

поставок, які включають не більше одного посередника між фермером та 

споживачем». У постанові Європейської Комісії № 807/2014 також наведено 

критерії, за якими ідентифікуються короткі ланцюги постачання та місцеві 

ринки, щодо яких може надаватися підтримка ЄС. Кількість посередників 

повинна використовуватися як критерій, що визначає короткі ланцюги 

постачання.  

Водночас відстань (у кілометрах) від ферми до території локального 

ринку, з урахуванням конкретних географічних особливостей відповідної 

території, має бути критерієм, що визначає місцеві (локальні) ринки, у разі 

якщо інші переконливі критерії ідентифікації не представлені.  

У Великій Британії критерії сертифікації для локальних ринків фермерів 

унормовано для захисту їх цілісності. Відстань у 30 миль є ідеальним радіусом 

для ідентифікації локального ринку. Як правило, для того щоб розпочати 

будівництво локального ринку, необхідний дозвіл на планування, що надається 

місцевим муніципалітетом. Є приклади приватної ініціативи, коли для 

транспортування місцевих продуктів харчування від місця виробництва до 

місця реалізації встановлюється прийнятна відстань. Так, у Нідерландах для 
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ідентифікації локальних ринків та місцевої їжі встановлено радіус на відстані 

40 км від місця виробництва.  

Проте – через регіональне та культурне розмаїття систем харчування – 

універсального визначення, що визначало б оптимальні фізичні відстані для 

коротких ланцюгів постачання, не існує. Тому на практиці метрична і фізична 

інтерпретація кордонів таких ланцюгів змінюється залежно від країни, 

географічних особливостей того чи іншого регіону. Тим не менш, географічна 

близькість і місце розташування – як при ідентифікації «короткого ланцюга», – 

сприймається насамперед як щось порівняно близьке фізично та/або розташоване і 

вирощене в певному регіоні або місцевості. Соціальна відстань (близькість) у 

формальному сенсі знаходить вираження у кількості посередників між 

виробником і споживачем. Для коротких ланцюгів постачання це число дорівнює 

нулю або воно досить незначне (часто один, але не більше двох).  

Переваги, які надають локальні ринки продавцям, покупцям і громадам, 

такі:  

– економічні – підтримуються місцеві підприємства;  

– соціальні – співробітництво та партнерство фермерів, які працюють 

разом для створення ефективних локальних ринків: відновлення навичок 

виробництва продуктів харчування, наприклад, розробка виробництва 

ремісничих сирів;  

– більший ступінь різноманітності сільського господарства: асортимент 

сільськогосподарських культур збільшується, і завдяки видам тваринництва 

підвищується біорізноманіття;  

– покращується життєздатність фермерства: молоде покоління 

залишається працювати на фермі;  

– соціальні та освітні вигоди для місцевої громади: поліпшення якості 

життя;  

– завдяки контактам фермерів на ринку розвивається дух спільноти;  

– коротші ланцюги постачання продовольства означають більш свіжу їжу, 

потенційно більше різноманіття, можливо, покращення якості їжі;  
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– сезонність означає, що люди купують більше свіжих і різноманітних 

продуктів: рівень цін на такі продукти може бути нижчим, ніж у супермаркетах;  

– діалог між клієнтом та виробником є потужним механізмом для 

заохочення виробників до розробки/підтримки високих стандартів охорони 

навколишнього середовища та добробуту тварин; 

– скорочення відстані при транспортуванні продукції від місця 

виробництва до місця постачання зменшує викиди шкідливих речовин в 

атмосферу, отже, приносить екологічну користь;  

– зменшення кількості використовуваних пакувальних матеріалів, 

зменшує рівень відходів та навантаження на довкілля;  

– локальні ринки становлять частину широкого спектра туристичних 

послуг та виступають каталізатором для інших подій у сфері харчових 

продуктів, наприклад, фестивалів харчування.  

В Україні локальні кооперативні ринки (далі – ЛКР) могли б 

створюватись у зонах вирощування того чи іншого виду продукції з метою 

організації дрібнооптового збуту продукції, виробленої у певній місцевості. 

Призначення ЛКР – створити майданчики із виявлення ринкової ціни на 

стандартизовані партії продукції. На ЛКР допустимо проводити не тільки 

дрібнооптові, а й роздрібні операції купівлі-продажу сільськогосподарської 

продукції. Розбудова мережі локальних ринків дозволить наблизити місця 

ідентифікації ціни на дрібнооптові та оптові партії сільськогосподарської 

продукції до місць її безпосереднього виробництва. Отже, мета розбудови ЛКР 

– забезпечити концентрацію пропозиції на недалеких відстанях та створити 

умови для ідентифікації ринкової ціни на оптові партії сільськогосподарської 

продукції для сільськогосподарських виробників.  

Основне завдання, що при реалізації таких проєктів ставить держава – у 

процесі розбудови ринку поєднати капітали, інтереси та прагнення місцевих 

громад (місцевих муніципалітетів), корпоративних і некорпоративних виробників 

та їх об’єднань (зокрема збутових кооперативів) та інтереси оптових покупців. 
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У законі «Про локальні дрібнооптові ринки», який пропонується прийняти, 

необхідно передбачити надання такого статусу лише ринкам комунальної 

власності та кооперативним ринкам, які не мають на меті заробляння дивідендів.  

Ринкам такого статусу:  

– земельні ділянки надаються на умовах довгострокової оренди на 

пільгових засадах;  

– субсидується формування матеріально-технічної бази; 

– підтримується залучення третіх осіб на засадах асоційованого членства 

тощо.  

При визначенні принципів розташування об’єктів мережі ЛКР важливо 

враховувати спеціалізацію регіонів на виробництві певного виду (або видів) 

сільськогосподарської продукції. Так, за зонами України орієнтація ЛКР може 

бути такою (табл. 4.4.1). 

Таблиця 4.4.1 

Розміщення ЛКР відповідно до зон виробництва сільськогосподарської 

продукції в Україні 

№ Зона 
Основна сільськогосподарська 

спеціалізація території 
Спеціалізація ринку 

1 Степ Плодоовочівництво, вівчарство Плодоовочеві, ринки овець 

2 Лісостеп Свинарство, садівництво Ринки з продажу свиней, плодові 

ринки 

3 Полісся Картоплярство, ВРХ Ринки з продажу картоплі, ВРХ 

4 Гірські та 

передгірські зони 

ВРХ, вівчарство Ринки з продажу худоби різних 

видів 

Джерело: сформовано автором. 

У межах областей ринки мають відображати спеціалізацію кожного району. 

У районах Херсонської області, можуть розташовуватися вузькоспеціалізовані 

ринки плодоовочевої спеціалізації (наприклад, ринки кавунів).  

Пропонуються дві структурні моделі ЛКР принципово різних видів 

сільськогосподарської продукції: плодоовочевих ринків та ринків живої 

худоби. Алгоритм створення і функціонування зазначених моделей включає: 

сектори, функції, організаційно-правові форми засновників, інвесторів  

(рис. 4.4.1 – 4.4.2). 
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Відмінності моделі організації ЛКР ринку живої худоби від моделі  

плодоовочевого ринку полягають у номенклатурі товарів, які виставляються на 

продаж. На ринку живої худоби основні сектори ринку – термінал 

передпродажного накопичення свійських тварин; вагова; торговий майданчик; 

аукціонний зал; ветклініка та ветлабораторія; забійний цех та холодильні 

камери; транспортний підрозділ; ферма та пасовище для тимчасового 

утримання худоби до наступного продажу. Потенційними покупцями на ринку 

живої худоби є м’ясопереробні підприємства, посередники, підприємства 

споживчої кооперації, роздрібні торговці, населення. 

Серед функцій ЛКР виділяють: а) надання послуг із транспортування;  

б) формування товарних партій продукції; в) організацію оптових, у т. ч. 

аукціонних і електронних продажів; г) ветеринарне обслуговування та 

лабораторну діагностику; д) рекламні та маркетингові послуги.  

Створення ЛКР за участю об’єднань товаровиробників здійснюється у 

формі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – неприбуткової 

організації, основною метою роботи якої є надання своїм членам послуг за 

собівартістю, а не максимізація прибутку. Ринок у такій організаційній формі 

створюється сільськими первинними кооперативами, членами яких є сільські 

жителі – виробники сільськогосподарської продукції. Таким чином, ринок стає 

об’єднанням кооперативів. 
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Блок 5 

Сектори ринку: 

 

термінал плодоовочевої продукції, 

зона торгівлі з машин, 

термінал ландшафтного дизайну та зрізаних 

квітів, аукціонний комплекс,  

виставковий центр,  

складські приміщення з регульованим 

температурним режимом для плодоовочевої та 

м’ясної продукції, логістичний комплекс, 

лабораторія, офісно-сервісний центр, 

готель, митний термінал 
 

 

Блок 2 

Потенційні продавці: 

 

господарства населення, 

фермерські господарства, 

кооперативи, 

об’єднання кооперативів  
 

Блок 3 

Потенційні покупці: 

 

магазини, 

готелі, 

ресторани,  

кафе, 

бари, 

роздрібні торговці,  

посередники,  

населення  
 

Блок 4 

Організаційно-управлінська структура:  

 

менеджер ринку, 

наглядова рада ринку, 

юридичний відділ (або юрист), 

планово-економічний відділ, 

аукціонна служба,  

інформаційно-маркетинговий відділ, 

транспортний відділ, 

відділ складування, сортування, товарної доробки 

продукції і пакування, 

служба дезінфекції та дератизації  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Блок 1 

Організаційно-правова 

форма: 

 

кооператив, 

просте товариство на 

договорі (неюридична особа)  

Рис. 4.4.1. Структурна модель локального кооперативного ринку плодоовочевої спеціалізації  

Джерело: сформовано автором. 
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Блок 1 

Організаційно-правова 

форма: 

 

сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив, 

просте товариство на договорі 

(не юридична особа)  
 

Рис. 4.4.2. Структурна модель організації локального кооперативного ринку живої худоби 
      Джерело: сформовано автором. 

 

Блок 4 

Організаційно-управлінська структура:  

 

менеджер ринку, 

наглядова рада ринку, 

юрист,  

планово-економічний відділ, 

аукціонна служба, 

інформаційно-маркетинговий відділ, 

транспортний відділ, 

відділення громадського харчування, 

охорона ринку, служба дезінфекції та дератизації  
 

 

  

 

 

 

 

 

Блок 3 

Потенційні покупці: 

 

м’ясопереробні підприємства,  

посередники (торгові агенти), 

підприємства споживчої 

кооперації, 

роздрібні торговці,  

населення  
  

 

Блок 2 

Потенційні продавці: 

 

господарства населення, 

фермерські господарства, 

кооперативи, 

об’єднання кооперативів 
 

 

Блок 5 

Сектори ринку:  

 

термінал передпродажного накопичення 

тварин, 

вагова, торговий майданчик, 

аукціонна зала, ветлабораторія,  

забійний цех, транспортний підрозділ, 

ферма тимчасового утримання худоби до 

наступного продажу 
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Виробникам, як правило, не вистачає власних фінансових ресурсів для 

створення інфраструктури ЛКР. Тому інвестувати кошти в розбудову таких 

об’єктів мають (крім первинних кооперативів та їх об’єднань) об’єднані 

територіальні громади. Вони можуть вкласти кошти як асоційовані члени або 

здійснити разову субсидію на розбудову ЛКР. Вигоду в майбутньому вони 

одержують за рахунок зростання доходів виробників, податкових надходжень у 

бюджет. Важлива також підтримка держави, що має бути цілеспрямованою та 

оформленою у вигляді Національної програми розбудови та розвитку мережі 

ЛКР в Україні.  

Основні послуги, які ЛКР могли би надавати своїм клієнтам: 

  надання в оренду тимчасових та постійних торгових місць – 

майданчиків для ідентифікації справжньої ринкової ціни на продукцію; 

  надання безкоштовної маркетингової інформації щодо рівня цін на 

продукцію, що реалізується на ринку; 

  організація аукціонних торгів різними за обсягами торговими 

партіями; розміщення на таких ринках Маркетингової служби моніторингу 

та/або представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства з метою щоденного моніторингу та оприлюднення інформації 

стосовно рівня цін на аграрну продукцію, який встановлюється в результаті 

проведених на ринках торгів;  

  зберігання продукції у спеціально обладнаних приміщеннях і 

холодильних камерах;  

  створення додаткової вартості плодоовочевої продукції шляхом надання 

послуг із передпродажної підготовки продукції (миття та калібрування тощо); 

  передпродажне доведення продукції до вимог міжнародних стандартів 

якості та безпеки продукції (наприклад, таких як GLOBAL G.A.P. і НАССР);  

  підвищення рівня кваліфікації виробників, зокрема шляхом організації 

навчальних тренінгів, семінарів, майстер-класів із метою ознайомлення з 

сучасними підходами щодо ведення бізнесу, плануванням виробництва (стосовно 

площ, термінів зберігання і графіків поставок), а також із юридичними та 
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фінансовими аспектами, маркетинговими стратегіями й агротехнологіями шляхом 

залучення провідних українських і міжнародних тренерів та експертів;  

  організація ярмарків та інших виставкових заходів з метою 

ознайомлення потенційних покупців та широкої спільноти із найкращими 

зразками виробленої продукції; 

  створення постійно діючих демонстраційних стендів; 

  надання готельних послуг;  

  надання виробникам та їх кооперативним об’єднанням транспортних 

послуг (за собівартістю) із перевезення сільськогосподарської продукції з місця 

безпосереднього виробництва до місця реалізації на локальному 

дрібнооптовому ринку. 

Отже, легалізація ЛКР потребує внесення доповнень до Закону «Про оптові 

ринки сільськогосподарської продукції» стосовно: ідентифікації ЛКР як 

компактних майданчиків зі збуту сільськогосподарської продукції, максимально 

наближених до місць безпосереднього виробництва; формулювання основних 

засад функціонування ЛКР; реєстру агентів; переліку фізичних та юридичних 

осіб, які офіційно мають бути зареєстровані як агенти ринку; правил реалізації 

продукції на ЛКР; нормативів щодо радіусу охоплення території послугами ЛКР, 

а також принципів функціонування захисного периметра ЛКР. 

Зокрема, необхідно передбачити надання такого статусу ЛКР не лише 

кооперативним ринкам, а й ринкам комунальної власності, що не мають на меті 

отримання прибутку. Ринкам такого статусу: надаються земельні ділянки на 

умовах довгострокової оренди на пільгових засадах; субсидується формування 

матеріально-технічної бази; підтримується залучення третіх осіб на засадах 

асоційованого членства тощо.  

4.5. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку 

господарських об’єднань в аграрному секторі 

Для стимулювання розвитку господарських об’єднань селянсько-

фермерських господарств виникає необхідність у забезпеченні їх діючих та 

потенційних членів своєчасною й якісною інформацією та надання їм 
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консультаційних послуг у найбільш зручній та ефективній, з точки зору 

доступності та вартості, формі. Країни Європейського Союзу нагромадили в 

цьому напрямі значний законодавчо-правовий і практичний досвід. Як правило, 

інформаційно-консультаційні служби у європейських країнах є державними або 

змішаної форми власності, що підпорядковані державному управлінню. 

У Франції та окремих землях Німеччини інформаційно-консультативні 

служби функціонують у структурі сільськогосподарських палат. Джерелами 

фінансування їх функціонування є субсидії держави та ЄС, бюджети 

департаментів, податки «сільськогосподарська палата», оплата послуг 

фермерами, кредити, призначені для освіти фермерів. 

У Франції департаментальні (районні) палати об’єднуються в регіональні 

(обласні) сільськогосподарські палати, на загальнонаціональному рівні 

функціонує Постійна асамблея сільськогосподарських палат, яка співпрацює з 

Міністерством сільського господарства і продовольства. Загальнонаціональна і 

регіональні палати управляються представниками департаментальних палат. 

Департаментальна палата в частині інформаційно-консультативного 

забезпечення фермерів та їхніх об’єднань надає такі основні послуги: 

• забезпечує фермерам організаційно-правові консультації при створенні 

ними виробничих, маркетингових та інших видів об’єднань; 

• надає спеціалізовані технологічні рекомендації для кожного виду 

виробництва; 

• здійснює професійну освіту фермерів шляхом проведення курсів 

підвищення їхньої кваліфікації; 

• за рахунок палати проводить бухгалтерський облік у фермерських 

господарствах та їхніх об’єднаннях. 

Завдяки специфіці фінансування діяльності палати пропонують фермерам 

безкоштовні послуги або послуги за ціною, значно нижчою за їх собівартість. У 

цьому зв’язку приватним консультативним фірмам, які також функціонують у 

Франції, важко безпосередньо конкурувати із сільськогосподарськими палатами.  
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У країнах – нових членах ЄС інформаційно-консультативні служби , як 

правило, державні. 

У Польщі правові норми системи сільськогосподарського дорадництва 

запроваджені законом «Про суб’єкти сільськогосподарського дорадництва» від 

23 жовтня 2004 р. Польська система сільськогосподарського дорадництва 

складається із 16 воєводських (обласних) осередків (центрів) 

сільськогосподарського дорадництва, що спочатку підпорядковувалися 

воєводам (головам обласних держадміністрацій), а з 2009 р. перепідкорядковані 

органам місцевого самоврядування (обласним радам народних депутатів).  

Систему завершує Національний центр сільськогосподарського 

дорадництва, який підпорядкований Міністерству сільського господарства та 

розвитку села. Міністр затверджує статут Національного центру і його 

директора, а також – за погодженням із воєводством – Примірний статут 

воєводських осередків сільськогосподарського підприємництва. 

Національний центр має три спеціалізовані відділення (у Кракові, 

Познані та Радомі) та здійснює координацію дорадчої діяльності у державі. 

Основні функції Центру: 

– постійне навчання сільськогосподарських дорадників; 

– розроблення та видання методичних рекомендацій, брошур, посібників; 

– ведення баз даних і промоція сільськогосподарського дорадництва; 

– створення і координація інтегрованої системи дорадництва й інше. 

Воєводські осередки сільськогосподарського дорадництва (обласні 

дорадчі служби) мають повітові/міжповітові (районні/міжрайонні) відділення та 

представництва у гмінах (сільських радах) – по одному дораднику у кожній 

гміні. Середня кількість працівників воєводського осередку 

сільськогосподарського дорадництва перебуває у межах 400 осіб. Усього у 

воєводських осередках працює близько 4000 дорадників.  

На рівні закону визначається перелік безкоштовних дорадчих послуг: за 

державні кошти надається 70–80% послуг, решта – на комерційними засадах, 

тобто оплачується самими фермами. 
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Бюджетні кошти щорічно передбачаються у державному бюджеті 

Міністерства сільського господарства і розвитку села, а також у місцевих 

воєводських бюджетах. Обсяг щорічного державного бюджетного 

фінансування сільськогосподарської дорадчої діяльності становить 165–170 

млн польських злотих. 

Комплексний підхід до організації інформаційно-освітнього забезпечення 

фермерів та їхніх об’єднань через різні форми навчання демонструє Програма 

розвитку сільських територій Польщі на 2014–2020 роки. Програма передбачає 

розділ «Передача знань і інновацій», який містить підрозділи щодо підтримки: 

  професійної підготовки, набуття навичок та інформаційної діяльності; 

  презентацій та інформаційної діяльності; 

  користувачів консультаційних послуг; 

  навчання консультантів; 

  співпраці у рамках EPI груп для розроблення і впровадження інновацій. 

Підтримка професійної підготовки, набуття навичок та інформаційної 

діяльності 

Об’єкт підтримки: 

–  курси, спрямовані на розвиток професійних знань та практичних 

навичок фермерів і власників лісів, які провадять сільськогосподарську 

діяльність, пов’язану з фермерством, лісівництвом та з різними формами 

об’єднань фермерських господарств; 

–  презентації, спрямовані на поширення інновацій у фермерській 

діяльності. 

Бенефіціар: 

–  наукові установи та заклади освіти; 

–  публічні консультаційні суб’єкти (воєводські осередки, що надають 

консультації у сфері сільського господарства); 

–  фермерські школи та школи лісництва, центри безперервного 

навчання, центри практичного навчання; 

–  інші суб’єкти, які проводять навчальну діяльність; 
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–  консорціуми, створені зазначеними вище суб’єктами. 

Підтримка – 100% дотаційних коштів.  

Підтримка для користувачів консультаційних послуг 

Об’єкт підтримки: 

–  надання комплексних консультацій фермерам; 

–  надання комплексних консультацій лісівникам. 

Підтримка – 100% дотаційних коштів і не більше за: 

–  еквівалент 1500 євро за пораду – опрацювання та виконання трирічної 

програми для фермера/групи/об’єднання фермерів; 

–  еквівалент 1500 євро за пораду – опрацювання та виконання програми 

для фермера/групи/об’єднання фермерів; 

–  еквівалент 1500 євро за пораду – опрацювання та виконання програми 

для власника лісу/групи/об’єднання власників лісів. 

Фермер або власник лісу може використати можливість консультації 

максимально два рази в рамках виконання програми. 

Бенефіціар: 

–  публічні консультаційні суб’єкти, воєводські осередки, що надають 

консультації у сфері сільського господарства, палати сільського господарства; 

–  приватні консультаційні суб’єкти; 

–  державне лісове господарство (у випадку консультування лісників); 

–  консорціуми, створені зазначеними вище суб’єктами. 

Підтримка навчання консультантів 

Підтримка: 

–  100% дотаційних коштів і не більше, ніж еквівалент у 200 тис. євро за 

три роки навчання консультантів. 

Бенефіціар: 

–  консультаційний центр у сфері сільськогосподарських послуг; 

–  дослідні інститути; 

–  навчальні заклади; 

–  консорціуми, створені зазначеними вище суб’єктами. 
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Співпраця у рамках груп EPI 

Допомога надається групі EPI, що створена з метою опрацювання та 

виконання конкретної операції. 

Об’єкт підтримки: 

а) створення і функціонування операційних груп для розроблення і 

впровадження інновацій (EPI); 

б) розвиток нових продуктів, досвіду, процесів та технологій у 

сільськогосподарському та лісовому секторах; 

в) пілотні проєкти, що стосуються впровадження рішень, отриманих у 

результаті реалізації діяльності, зазначеній у п. 8. 

Підтримка: 

–  100% дотаційних коштів для функціонування операційної групи, 

підготовки оперативного плану, підготовки бізнес-плану; 

–  90% дотаційних коштів для проведення дослідницьких робіт для 

реалізації запланованих дій; 

–  для реалізації завдань діяльності, на яку було виділено кошти 

(інвестиційні витрати, купівля прав інтелектуальної власності, патентів, ліцензій); 

–  на створення і функціонування груп EPI до 2 млн євро, але не більше, 

ніж 20% коштів для пунктів б) та в); 

–  до 10 млн євро на операції з пунктів б) і в) на одну групу EPI. 

Бенефіціар – операційні групи для розроблення і впровадження (EPI). 

Підтримка якості продукції 

Підтримка – 70% дотаційних коштів для проведення інформаційної та 

промоційної діяльності. 

Бенефіціар – об’єкт, створений щонайменше двома виробниками, що 

виготовляють продукцію сільськогосподарського призначення або продукти 

харчування з неї. 

Загалом на розділ «Передача знань та інформаційна діяльність на 2014–

2020 роки виділяється 75,0 млн євро, на інноваційні групи – близько 58 млн 

євро або щорічно 10,7 млн (євро і 8,3 млн євро відповідно). 
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Загалом у країнах Центральної і Східної Європи інформаційно-

консультаційні служби мають свої національні особливості, однак їх структура 

практично є типовою для нових членів ЄС (рис. 4.5.1). 

Усі інформаційно-консультаційні служби в своїй основі є освітніми (що 

поширюють знання) організаціями. Інформація для них є ресурсом, що 

вкладається, і, водночас, – кінцевим продуктом їх діяльності. Вся 

різноманітність консультативних служб може бути зведена до двох основних 

форм. Якщо виходити з принципу раціональності, то одна з цих форм, за 

більшого чи меншого рівня державного фінансування, користується 

інформацією, що надається, поширюється і регулюється державою або 

близькими до неї структурами. Це дає змогу створити інтегровану національну 

систему досліджень і консультативних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Реєстрація,            Професійні                 Безкоштовні 

    державна              консультаційні              консультаційні 

    підтримка             послуги на                 послуги відповідно 

                          договірній основі            законодавства 

Рис. 4.5.1. Структура інформаційно-консультаційної служби у країнах ЄС 

Джерело: сформовано автором. 
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Друга форма більш незалежна від держави, фінансується споживачем 

інформації та консультативних послуг і формується локальними 

(територіальними) інститутами. 

На основі дослідження практики формування інформаційно-

консультаційних служб країн Східної Європи можна скласти такий алгоритм їх 

розвитку: 

• створення національної планової системи консалтингової служби для 

надання послуг фермерським господарствам та їх об’єднанням, що 

фінансуються державою; 

• інституційний розвиток за допомогою об’єднання зареєстрованих 

приватних осіб і центрів у Єдину мережу, підпорядковану запитам 

фермерських господарств та їх об’єднань; 

• реструктуризація або зміна діяльності вже існуючих організацій, що 

забезпечують селян інформацією, у т. ч. Міністерства сільського господарства, 

відповідно до нових умов господарювання; 

• використання як базисного джерела інформації аграрної дослідницької і 

та освітньої системи. 

Одним із першочергових завдань розвитку системи сільськогосподарської 

дорадчої діяльності є питання підготовки і перепідготовки спеціалістів, 

професійним обов’язком яких є розповсюдження нових знань та навичок. Ця 

місія покладається на сільськогосподарські навчальні заклади різних рівнів і 

науково-дослідні установи, які патронуються Міністерством сільського 

господарства. Поєднання в системі інформаційно-консультативної служби 

функцій освіти, поширення знань, науки і консультування є найважливішою 

умовою їх ефективного функціонування.  

Це демонструє інформаційно-консультативна служба США. Служба 

аграрних досліджень та розповсюдження сільськогосподарських знань (Extension 

servic) являє собою розгалужену структуру, що здійснює комплексне 

обслуговування користувачів сільськогосподарської інформації, насамперед 

фермерських господарств та створених ними різних структур. Підрозділи 
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Еxtension є структурними підрозділами сільськогосподарських навчальних 

закладів або дослідних сільськогосподарських станцій штатів. На Службу 

покладено: 

  завдання підготовки кадрів; 

  проведення досліджень; 

  популяризацію сільськогосподарських агроорганізаційних і правових 

знань шляхом читання лекцій, демонстрації нових технологій; 

  розповсюдження публікацій із досвіду роботи господарств, які 

скористалися дорадницькими консультаціями; 

  надання консультацій із виїздом на місця, а також у письмовій і усній 

формах.  

Діяльність Служби здійснюється за такими основними чотирма напрямами:  

  поширення сільськогосподарських знань, доведення до господарств 

норм законодавчих і нормативних актів із питань, що стосуються їх 

функціонування;  

  реалізація програм поліпшення ведення домашнього господарства 

фермерських сімей;  

  робота з молоддю, яка працює у сільському господарстві або є 

потенціальним аграрієм;  

  розвиток сільської громади. 

Поширенням сільськогосподарських знань зайнято понад 12 тис. 

фахівців, з яких 3000 – науковці прикладних напрямів, 9000 – представники 

науково-дослідних і навчальних закладів. Служба має добровільних помічників 

із безпосередніх керівників фермерських господарств, студентів випускних 

курсів і пошукачів. Служба моніторить запити фермерських господарств і на їх 

основі розробляє плани діяльності, пов’язує запити з програмами навчальних 

закладів і вимогами федерального і місцевого законодавства. Центральний 

апарат Служби на їх основі окреслює загальнонаціональні проблеми і сприяє їх 

скоординованому вирішенню. 
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Значне місце в роботі Служби займає забезпечення фермерів на 

безоплатних засадах друкованою інформацією, що містить практичні 

рекомендації. Університети з цією метою використовують також власні радіо- і 

телевізійні станції.  

В Україні при аграрних університетах відсутні організаційні структури, 

що об’єднували б елементи системи підготовки кадрів, прикладних наукових 

досліджень та дорадництва. Функції освіти, поширення знань, наукових 

розробок реалізуються окремими структурами без взаємозв’язку між собою. 

Для вирішення проблеми при аграрних університетах мали би діяти 

дорадчі центри, оскільки саме тут зосереджені висококваліфіковані кадри 

професорів, викладачів і наукових співробітників – спеціалістів у різних сферах 

сільськогосподарської науки і практики, які мають досвід консультування. При 

університетах функціонують також потужні лабораторно-дослідницькі бази, 

забезпечені досвідченим персоналом. Структурні підрозділи дорадчої служби 

концентрували б свої зусилля на роботі безпосередньо з фермерами, наданні їм 

необхідних інформаційних і консультативних послуг. Дорадчі підцентри 

сільськогосподарських університетів займалися б питанням наукового 

супроводу консультацій та впроваджень у практику проєктів з організації нових 

організаційно-правових структур спільної діяльності фермерських господарств, 

освоєння нових технологій та інших проєктів, розробок навчально-методичних 

комплексів, науковими дослідженнями у сфері дорадництва, моніторингом 

ринку дорадчих послуг та іншими заходами, необхідними для забезпечення 

потреб практичної діяльності дорадчих служб. Такий розподіл функцій 

дозволяє відділити поточну роботу, на основі якої формуються дослідницькі 

завдання, від науково-методичної роботи та покращити професійну підготовку 

кадрів для дорадницької діяльності. 

Формування ефективно функціонуючої дорадчої служби потребує змін у 

системі вищої сільськогосподарської освіти України. Сьогодні лише у деяких 

ВНЗ забезпечується підготовка молодих фахівців з базовою освітою, 

зорієнтованою на дорадчу службу. 
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Беручи до уваги досвід системи освіти країн із розвиненою службою 

«extension», було би доцільно: 

– увести у навчальні програми різних спеціальностей 

сільськогосподарських вищих навчальних закладів блоки дисциплін (обов’язкових 

або на вибір), безпосередньо пов’язаних з основами аграрного консалтингу; 

– увести нові дворічні програми підготовки магістрів з метою подальшого 

задіяння таких підготовлених спеціалістів як співробітників національних, 

обласних і районних структур дорадчої служби, а також як викладачів центрів 

навчання різних рівнів; 

– включити групи випускників сільськогосподарських ВНЗ у магістерські 

програми і PhD-програми університетів США та Європейського Союзу з метою 

підготовки висококваліфікованих молодих викладачів навчальних центрів 

дорадчої служби, ознайомлених з теорією і практикою організації роботи 

дорадчих служб у сфері сільського господарства. 

У дорадчої діяльності важливо також розробити систему залучення до неї 

людей із багатим досвідом практичної діяльності у сільському господарстві, 

зокрема керівників і спеціалістів фермерських господарських і маркетингових 

об’єднань.  

Зазначене має прийти на заміну нинішній організації курсів підготовки 

дорадників і експертів-дорадників з архаїчною формою проведення занять із 

виїздом 3–4 викладачів на два тижні до місця проведення навчання. 

Більшість викладачів і керівників ВНЗ, а також консультантів-дорадників 

вважають перспективним і економічно ефективним використання в системі 

підготовки і перепідготовки кадрів для дорадчої діяльності дистанційного 

навчання. Організація річних дистанційних курсів передбачає здавання 

слухачами проміжних заліків у режимі online і захист випускної роботи перед 

кваліфікаційною комісією ВНЗ. 

Така організація занять дозволяє: 

– розширити зміст самостійної роботи слухачів курсів відповідно до 

вимог Болонського процесу; 
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– проводити навчання без відриву від основної трудової діяльності; 

– за рахунок розширення тематики перетворити навчальні блоки на більш 

змістовні; 

– дати можливість не тільки отримати теоретичні знання у сфері сучасних 

комп’ютерних технологій, а й набути практичних вмінь. 

При цьому основоположні завдання перевірятимуться у вигляді захисту 

випускної роботи, що базується на вирішенні ситуативної проблеми з її 

обґрунтуванням і пропозиціями альтернативних варіантів прийняття рішень. 

Як засвідчує зарубіжна практика, програми навчання дорадників 

включають ознайомлення слухачів з існуючою практикою роботи служби на 

місцях, проведення виїзних занять та виконання завдань, заснованих на 

вивченні конкретних ситуацій (case-studies). Для цього в кожному регіоні 

матують бути пілотні господарські та маркетингові об’єднання фермерських і 

особистих селянських господарств. Щоб стимулювати об’єднання до набуття 

статусу пілотного, потрібно на державному рівні унормувати критерії 

визначення таких об’єднань та правила їх фінансової та матеріальної 

підтримки. 

Важливе значення для ефективної діяльності дорадчих служб у питаннях 

надання господарствам допомоги в оволодінні ними правових, організаційних 

та економічних засад створення і функціонування різних форм об’єднань для 

спільної виробничої діяльності або спільних дій на аграрному ринку і ринку 

сільськогосподарських засобів виробництва має проведення кваліфікованого 

моніторингу інформаційно-консультативної діяльності в цьому напрямі. 

Моніторинг діяльності пілотних об’єднань товаровиробників з боку 

університетських дорадчих центрів допоможе оцінювати і, за необхідності, 

переглядати навчальні програми і курси, удосконалювати їх зміст з метою 

наближення підготовки кадрів дорадників до реальних потреб практики. 

Така робота включає: 

– моніторинг потреб сільськогосподарських товаровиробників у дорадчих 

послугах із певної проблеми, що супроводжується аналізом потенційних 
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можливостей здійснення інформаційно-консультативних послуг для задоволення 

цих потреб; 

– моніторинг результативності надання послуг відповідно до потреб, який 

включає аналіз кількості та якості наданих послуг; 

– моніторинг ефективності функціонування об’єднань товаровиробників, 

яка оцінюється економічними вигодами членів об’єднання порівнянні з 

періодом до його організації. 

Моніторинг може здійснюватися як державними органами управління 

сільським господарством, так і, за їх дорученням, незалежними науково-

дослідними та навчальними закладами. 

Удосконалення державного впливу на створення сприятливих умов для 

розвитку об’єднань у аграрному секторі ми пов’язуємо з удосконаленням 

системи їх інформаційно-консультативного обслуговування. У цьому контексті 

пропонується розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розвитку сільськогосподарської 

дорадчої діяльності» у частині: 

– посилення внеску держави у формування державної системи 

сільськогосподарського дорадництва; 

– визначення ролі та місця недержавних сільськогосподарських 

дорадчих служб у державній системі дорадництва;  

– визначення статусу, місця та ролі Національного координаційного 

центру сільськогосподарського дорадництва у системі дорадництва; 

– упорядкування системи підготовки та сертифікації 

сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників на основі здобутого 

досвіду, її наближення до стандартів країн Європейської співдружності; 

– упорядкування відносин між Національним центром 

сільськогосподарського дорадництва, науковими установами, вищими 

навчальними закладами та саморегулівною організацією, що об’єднує суб’єктів 

дорадчої діяльності та сільськогосподарські дорадчі служби, а також іншими 
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суб’єктами, чия діяльність пов’язана із поширенням знань та інформації, 

зокрема сільськими бібліотеками; 

– поширення державних гарантій соціально-правового статусу 

наукових працівників, визначених Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», на сільськогосподарських дорадників; 

– посилення впливу об’єднань виробників сільськогосподарської 

продукції на напрями діяльності дорадчих служб; 

– унормування форм стимулювання широкого залучення закладів 

науки та освіти до участі у здійсненні сільськогосподарської дорадчої 

діяльності. 

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЧАСТИНИ ІІ 

1. Виробничі, маркетингові й інші об’єднання малих господарств з метою 

захисту своїх економічних інтересів зародилися в країнах ЄС як відгук на ті 

виклики, у яких вони опинилися в результаті розвитку науково-технічного 

прогресу, зростання конкуренції, загрози банкрутства, зміни вимог з боку добре 

структурованих переробних, торгових та інших партнерів аграріїв по 

агропродовольчому комплексу. 

2. Виробничі об’єднання малих господарств (GAEC i EARL у Франції, 

прості товариства на договорі у Німеччині, кооперативи зі спільного обробітку 

землі в Італії, виробничі кооперативи у Польщі та ін.) дозволяють організувати 

на об’єднаних ділянках сівозмінне землеробство, застосувати спільно придбану 

високопродуктивну техніку, підвищити товарність господарства і 

конкурентоспроможність продукції, раціонально організувати виробничі 

операції та управління, вихідні дні й відпустки, що важко зробити в 

індивідуальному господарстві. 

В Україні малі господарства селянсько-фермерського типу не можуть 

скористатися вигодами виробничих об’єднань, оскільки у правовому полі 

відсутні відповідні організаційні форми. У цьому зв’язку пропонуються три 

можливі варіанти вирішення проблеми: а) легалізувати виробничі об’єднання 
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шляхом внесенням відповідної статті до Закону України «Про особисте 

селянське господарство»; б) внести доповнення до Закону України «Про 

кооперацію» про засади створення і функціонування неприбуткового 

виробничого кооперативу; в) ухвалити Закон України «Про 

сільськогосподарські партнерські товариства». 

3. Малі господарства селянсько-фермерського типу зуміли протистояти 

великому торговому і промисловому капіталу завдяки некомерційним 

маркетинговим об’єднанням (насамперед сільськогосподарським обслуговуючим 

кооперативам, а також маркетинговим асоціаціям, союзам, групам), мета яких – не 

одержання прибутку для себе, а створення умов для збільшення прибутковості 

кооперованого виробництва господарств – своїх членів.  

В Україні кооперативний рух розвивається повільно і суперечливо. 

Встановлено, що для подальшого успішного розвитку сільськогосподарської 

кооперації в Україні необхідні: вдосконалення законодавчої бази з метою 

усунення існуючих викривлень і суперечностей та формування нормативного 

підґрунтя як для реєстрації, так і реального функціонування об’єднань на 

кооперативних засадах; прийняття довгострокових загальнодержавної цільової 

та регіональних програм підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації; 

забезпечення цільової підготовки кадрів для розвитку кооперації; розширення 

наукових досліджень щодо теоретичних засад і практичних механізмів 

розвитку сільськогосподарських кооперативів. 

4. Усвідомлення на загальноєвропейському рівні складної ситуації з 

індивідуальним виходом на ринки малотоварних господарств обумовило 

ухвалення низки Регламентів ЄС та Постанов Єврокомісії щодо груп виробників 

та їх об’єднань, дія яких спрямована на посилення позицій європейських фермерів 

у ланцюжку поставок продовольства порівняно з іншими учасниками таких 

ланцюжків (переробниками, трейдерами, роздрібними торговцями). 

З огляду на зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС щодо імплементації основ законодавчої бази Спільної аграрної 

політики у вітчизняне правове поле, органам законодавчої ініціативи 
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пропонується розробити й ухвалити Закон України «Про групи виробників та їх 

об’єднання в аграрному секторі», в якому інституалізувати норми законодавчих 

актів ЄС щодо цього питання. 

5. Історія розвитку виробничих і маркетингових об’єднань засвідчує, що 

без державної підтримки він не здійснюється, що обумовлюється 

неспроможністю дрібнотоварного сільського господарства в умовах 

індустріалізованого виробництва до самостійного нагромадження і відтворення. 

В Україні така політика поки що відсутня. В умовах обмежених коштів 

держави необхідно значно зменшити підтримку великотоварних підприємств, 

виключивши з неї агрохолдинги, та переорієнтувавши ці кошти на 

стимулювання розвитку об’єднань малоземельних господарств селянсько-

фермерського типу, які забезпечують країну на 73–98% трудомісткими видами 

рослинницької і тваринницької продукції.  

6. З огляду на західноєвропейську практику, державна підтримка 

малоземельних суб’єктів господарювання має точково спрямовуватися на 

сприяння виробництва переважно кооперованих видів продукції відповідної 

сільськогосподарської зони. 

Підтримка зонального виробництва продукції малотоварними 

виробниками має бути взаємопов’язана з одночасним стимулюванням 

створення збутових, переробно-збутових кооперативів чи інших об’єднань, 

тобто виробнича діяльність зазначених виробників підтримується лише у тому 

випадку, якщо вони об’єднуються для спільного планування виробництва, 

зберігання виробленої продукції та її спільного продажу.  

7. Сільське господарство – через сезонність виробництва, повільну 

окупність основних засобів та інші особливості потребує кредитних інвестицій 

більше, ніж інші галузі, особливо у секторі селянсько-фермерських господарств. 

Водночас через ризикованість виробництва, низьку ліквідність та інші чинники 

кредити комерційних банків сільськогосподарським товаровиробникам у цілому, а 

тим більше малим недоступні. Систему кредитного обслуговування європейських 

сільськогосподарських товаровиробників, як і в більшості країн світу, формують 
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структури взаємного кредитування (фермерські кооперативні банки, кредитні 

спілки тощо) та небанківські державні спеціалізовані структури. В Україні 

кредитні кооперативні банки відсутні через незавершеність законодавчого 

унормування, сільські кредитні спілки не працюють, функції Аграрного фонду, 

Украгролізингу, Агентства з підтримки підприємництва, Державного фонду 

підтримки фермерських господарств на малі господарства та їх кооперативні й 

інші об’єднання не поширюються. 

Інституалізація запропонованих змін і доповнень до Законів України 

«Про банки і банківську діяльність», «Про кредитні спілки» та до нормативних 

актів, що регулюють діяльність державних небанківських структур фінансової 

підтримки сільського господарства, допоможе вирішити проблему 

кредитування малих ферм та їх об’єднань.  

8. Для забезпечення конкурентоспроможності малих агровиробників і, 

відповідно, їх об’єднань вітчизняна податкова система потребує гармонізації із 

системою оподаткування, що сформувалася в ЄС. При цьому слід зазначити, 

що однією із визначальних функцій податкової системи щодо господарських 

некомерційних об’єднань у ЄС є стимулююча. Тобто такі об’єднання 

визначаються як неприбуткові та їх діяльність включає певні соціальні аспекти, 

що обумовлює їх звільнення від оподаткування чи значні податкові пільги для 

підтримки та стимулювання розвитку малих форм господарювання, які є 

основними учасниками таких об’єднань.  

9. Страхування за сучасних умов господарювання виступає як 

невід’ємний елемент інфраструктурного забезпечення аграрного середовища. 

Наявність надійного страхового захисту у виробників сільськогосподарської 

продукції – це основа для забезпечення їх економічної безпеки, достатнього 

рівня платоспроможності та впевненості у майбутньому. 

Враховуючи специфічність та високу ризикогенність зазначеної галузі 

виробництва, перед малими господарствами постає завдання щодо вибору 

найоптимальнішої форми взаємодії між суб’єктами та об’єктами страхування, 
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якою виступають страхові кооперативи, створені самими виробниками за 

підтримки держави.  

Для їх розвитку в Україні необхідно внести відповідні доповнення до 

кооперативного законодавства та зміни до Закону України «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», що 

передбачали би можливості надання дотацій на фінансування частки страхових 

платежів аграріїв, які є членами страхових кооперативів 

10. Ефективну діяльність малих господарств та їх об’єднань у кінцевому 

рахунку забезпечує вигідний збут продукції, який можливий лише за наявності 

розвиненої маркетингової інфраструктури аграрного ринку, насамперед ринків 

оптового збуту як місць концентрації попиту і пропозиції та виявлення реальної 

ринкової ціни. 

У Європейському Союзі зазначену функцію виконують мережі 

загальнонаціональних оптових ринків та локальних ринків дрібного опту. В 

Україні ж від виконання Закону України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції» держава самоусунулася. Вихід для 

забезпечення доступу малих суб’єктів господарювання до майданчиків із 

ідентифікації ринкової ціни ми бачимо у розробленні, затвердженні та 

впровадженні в життя Національної програми розбудови та розвитку мережі 

локальних кооперативних та комунальних ринків, що розміщуються у місцях 

концентрації виробництва і пропозиції. 

11. Трансформація чинних і становлення нових організаційно-правових 

форм потребує забезпечення їх чинних і потенційних членів своєчасною та 

якісною інформацією і надання їм необхідних у такій ситуації консультативних 

послуг. Інформаційно-консультативні служби у країнах ЄС, як правило, є 

державними або змішаної форми власності, підпорядковані державному 

управлінню, надають послуги безкоштовно або за ціною, нижчою за їх 

собівартість.  

В Україні служби, аналогічної європейським, немає. Вертикаль дорадчої 

служби, унормованої відповідним Законом України, до фермерських і 



 

273 

особистих селянських господарств не доведена. Державне фінансування 

відсутнє. Формування ефективно функціонуючої дорадчої служби потребує 

змін у системі вищої сільськогосподарської служби, впровадження нових форм 

навчання в системі підготовки і перепідготовки кадрів для дорадчої діяльності, 

спрямованої безпосередньо на обслуговування малих товаровиробників та їх 

виробничих і маркетингових об’єднань. 
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ВИСНОВКИ  

 

В Україні понад мільйон особистих селянських господарств приєднали 

земельні ділянки, одержані в результаті реорганізації КСП у рахунок земельних 

паїв, набувши розміру тих малих фермерських господарств Франції, Польщі, 

Італії та інших країн, які знайшли вихід у адаптації до досягнень науково-

технічного прогресу і конкурентоспроможного функціонування у формуванні 

виробничих об’єднань для спільного виробництва продукції та маркетингових 

об’єднань з метою спільних дій на ринку. В контексті гармонізації вітчизняного 

законодавства із західноєвропейським, до чого нас зобов’язує Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС, необхідно: 

а) законодавчо унормувати організаційно-правові та економічні засади 

формування некомерційних виробничих об’єднань особистих селянських та 

інших малих господарств; 

б) привести українське кооперативне законодавство у відповідність до 

аналогічного європейського кооперативного права, створивши сприятливе для 

розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів організаційно-

правове поле як чинник підвищення ефективності збуту виробленої малими 

господарствами продукції, зменшення витрат на її виробництво та збільшення 

доходів від її продажу; 

в) імплементувати в українське законодавство засади Регламентів ЄС, які 

стосуються легалізації неінкорпорованих груп товаровиробників для спільного 

планування виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та форм і 

методів підтримки їх функціонування; 

г) забезпечити інформаційно-консультативне обслуговування створення 

малими господарствами некомерційних господарських об’єднань, включити 

особливості їх функціонування у процес підготовки спеціалістів для сільського 

господарства.  



 

 

Наукове видання 

 

Бородіна Олена Миколаївна 

Молдаван Любов Василівна 

Прокопа Ігор Васильович  

Шубравська Олена Василівна 

Грецька Наталія Анатоліївна 

Киризюк Сергій Вікторович 

Михайленко Оксана Віталіївна 

Прокопенко Катерина Олексіївна 

Риковська Оксана Володимирівна 

Удова Людмила Олегівна 

Фраєр Олексій Володимирович 

Яровий Віктор Дмитрович  

Шнайдер Дмитро Михайлович 

 

 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СФЕР 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РИНКІВ 

 у 4 частинах  

 

Частина 1 

АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ СЕЛЯНСЬКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ:  

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Монографія  

За редакцією д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НААН України О.М. Бородіної 

 

 

 

Редактори: І.І.Бажал, А.К.Кокошко  

Оригінал-макет: С.В.Чимбай  

 

Підписано у світ 06.05.2021 р. 

Об`єм даних 4,03 Мб  

 

 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011 

тел. (044) 254-20-36, факс (044) 280-88-69 

 E-mail: eip@ief.org.ua 


	частина і. Модернізація механізмів державної підтримки селянськИХ фермерських господарств
	1.1. Фермерський тип господарювання у вітчизняній аграрній структурі
	1.2. Еволюція державної підтримки фермерства в Україні
	1.3. Заохочення домогосподарств до модернізації та формалізації сільськогосподарської діяльності
	2.2. Передумови та можливості запровадження продовольчих субсидій в Україні
	2.3. Підтримка фермерства через надання населенню продовольчої допомоги
	3.1. Малоземельні товаровиробники як суб’єкти господарських об’єднань
	3.2. Соціоекономічні засади розвитку об’єднань для спільної виробничої діяльності
	3.3. Функціонування об’єднань виробників для спільних дій на ринку
	3.4. Законодавство ЄС щодо груп і об’єднань в аграрному секторі: імплементація у вітчизняне правове поле
	4.1. Державна підтримка економічного розвитку господарських об’єднань селянських фермерських господарств
	4.2. Особливості кредитного обслуговування господарських об’єднань та їх членів
	4.3. Інституалізація стимулюючої функції оподаткування та страхування некомерційних господарських об’єднань та їх членів
	4.4. Маркетингові об’єднання виробників та формування локальної інфраструктури аграрного ринку
	4.5. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку господарських об’єднань в аграрному секторі

	висновки

