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Марків Г., Содома Р. Аналіз Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської 
кооперації на 2018–2020 роки 
Прийнята Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–
2020 роки має на меті стимулювання насамперед членів особистих селянських господарств, які ведуть 
товарне виробництво, вибір організаційно-правової форми фермерського господарства, а отже, 
збільшення кількості фермерів в Україні. 
Сьогодні проблема розвитку фермерства як організаційно-правової структури, що якнайповніше 
використовує специфіку сільського життя, є вкрай актуальною для забезпечення продовольчої та 
екологічної безпеки України. Постає потреба в аналізі Концепції, її результативності у 2018 році для 
визначення шляхів вдосконалення державної політики в аграрному секторі, розробки механізмів 
стимулювання розвитку й підвищення ефективності діяльності фермерських господарств для 
виконання ними соціально-економічних функцій на селі. 
Проаналізовано на основі Законів України «Про державний бюджет» за 2017, 2018 роки видатки на 
фінансування аграрної галузі за кодами програмної класифікації. Проведено порівняльний аналіз змін у 
фінансуванні з плановими показниками на 2019 рік, взятими з проекту Закону України «Про державний 
бюджет на 2019 рік». Визначено низку проблем, які не спрямовані на захист інтересів сіль-
госпвиробників та перешкоджають розвитку агропромислового комплексу загалом, зокрема 
фермерських господарств. За результатами дослідження внесено низку пропозицій щодо удоско-
налення державної підтримки АПК, яке мало б відбуватися, зокрема, у напрямі відмови від обме-
жувальних кількісних критеріїв, запровадження норм, що стимулюють суб’єктів аграрного 
господарювання до зростання. 
Ключові слова: концепція,фермерське господарство, державні програми, фінансування.  
 
Markiv G., Sodoma R. Analysis of the Concept for the development of farmers and agricultural cooperatives 
for 2018–2020 
The adopted Concept for the Development of Farmers and Agricultural Cooperatives for 2018-2020 aims to 
stimulate, first and foremost, the members of personal farms, which conduct commodity production, the choice 
of the legal form of the farm and thus the increase of the number of farmers in Ukraine. Today, the problem of 
the development of farming as an organizational and legal structure that fully utilizes the specifics of rural life 
is extremely relevant for ensuring the food and environmental security of Ukraine. There is a need for an 
analysis of the Concept, its impact in 2018 to determine ways to improve the state policy in the agricultural 
sector, to develop mechanisms for stimulating development and improving the efficiency of the activities of 
farms to fulfill their socio-economic functions in the countryside.It is analyzed on the basis of the Laws of 
Ukraine "On the State Budget" for 2017, 2018 the expenditures for financing the agrarian sector by the codes 
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of the program classification. A comparative analysis of changes in financing with planned indicators for 2019 
taken from the draft Law of Ukraine "On the State Budget for 2019" was conducted. A number of problems 
have been identified that are not aimed at protecting the interests of agricultural producers and hamper the 
development of the agro-industrial complex in general, in particular farms. According to the results of the 
study, a number of proposals were made to improve the state support to the agro-industrial complex, which 
should take place, in particular, in the direction of refusal of restrictive quantitative criteria, introduction of 
norms that stimulate agricultural entities to grow. 
Key words: concept, farm, state programs, financing. 
 

 

остановка проблеми. Прийнята Кон-
цепція розвитку фермерських госпо-

дарств та сільськогосподарської коопе-рації 
на 2018–2020 роки, схвалена розпоряд-жен-
ням Кабінету Міністрів України від 
13.09.2017 (2017) (далі – Концепція) має на 
меті стимулювання насамперед членів осо-
бистих селянських господарств, які ведуть 
товарне виробництво, вибір організаційно-
правової форми фермерського господарства, 
а отже, збільшення кількості фермерів в 
Україні. 
Незважаючи на те, що світовий досвід 

довів важливу соціально-економічну роль 
фермерства «як найперспективнішої форми 
господарювання в малому аграрному підпри-
ємництві, що має потенціал розширення під-
приємницького середовища та формування і 
стабілізації середнього класу в суспільстві» 
(Півторак, 2014), в Україні склалися потужні 
стримувальні чинники, що практично галь-
мують розвиток фермерських господарств. 
Тому сьогодні проблема розвитку фермер-
ства як організаційно-правової структури, що 
«якнайповніше використовує специфіку сіль-
ського життя (локальність розташування на-
селення, єдність побутової, виробничої та 
культурної сфер життєдіяльності)» (Мель-
ник, 2017), є вкрай актуальною для забез-
печення продовольчої та екологічної безпеки 
України. Наразі постає потреба в аналізі 
Концепції та її результативності у 2018 році 
для визначення шляхів вдосконалення дер-
жавної політики в аграрному секторі, роз-
робки механізмів стимулювання розвитку й 
підвищення ефективності діяльності фермер-
ських господарств для виконання ними со-
ціально-економічних функцій на селі. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематикою правової забезпеченості 
державної підтримки сільськогосподарських 
виробників займалися багато відомих вітчиз-
няних учених, серед яких О. Гафурова, 
А. Духневич, Т. Курман, В. Мушенок,            
І. Сафонов, В. Семчик, М. Шульга та ін. 
Особливу увагу приділяли у своїх працях 
державній підтримці фермерських госпо-
дарств такі науковці, як А. Годованюк (2012), 
Н. Титова (2016), О. Туєва (2015), В. Уркевич 
(2016), та ін. Наголошували на потребі 
збільшувати державну підтримку сільсько-
господарської кооперації В. Масін (2016), 
Х. Григор’єва (2017 а; 2017 б) та ін. Учені 
заклали належну науково-теоретичну основу 
для подальшого дослідження специфіки 
правового регулювання державної підтримки 
фермерства і кооперації в Україні. Проте 
прийняття Концепції вимагає аналізу резуль-
тативності її реалізації. 

 
Постановка завдання. Метою нашого до-

слідження є виявлення позитивних і негатив-
них аспектів Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської коопе-
рації на 2018–2020 роки, аналіз її реалізації у 
2018 році та порівняння з плановим фінан-
суванням аграрної галузі на 2019 рік, а також 
формування низки пропозицій щодо вдоско-
налення державної підтримки АПК. 

 
Виклад основного матеріалу. З аналізу 

змісту Концепції випливають основні цілі, 
яких планують досягти протягом 2018– 
2020 років, а саме: збільшити кількість 
фермерських господарств, які мають в об-
робітку на праві власності та користування 
земельні ділянки загальною площею не 
більше 100 га, на 10 %; збільшити частку 

П 
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фермерських господарств у виробництві 
валової продукції сільського господарства до 
12 %; збільшити кількість сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів, за-
снованих фермерськими господарствами 
самостійно або спільно з членами особистих 
селянських господарств, на 40–50 одиниць; 
збільшити площі сільськогосподарських 
угідь, на яких вирощується та/або вироб-
ляється органічна сільськогосподарська про-
дукція, на 10 %; створювати щорічно 15 но-
вих об’єктів з первинної переробки сільсь-
когосподарської продукції; зупинити скоро-

чення у фермерських господарствах пого-
лів’я великої рогатої худоби та збільшити 
його на 2,5 %; збільшити частку виробництва 
продукції тваринництва фермерськими гос-
подарствами у структурі  валового  вироб-
ництва до 3 %; збільшити площі багато-
річних насаджень у фермерських господарст-
вах на 15 %; збільшити рівень енергоосна-
щеності фермерських господарств на 10 %. 
Щороку в законі про держбюджет визна-

чаються види державних цільових програм 
на підтримку підприємств АПК та суми 
витрат на виконання поставлених завдань.  

 

Таблиця 1 

Видатки на фінансування аграрної галузі* 

Сума витрат, тис. грн 
Код 

програми 
Вид державної програми підтримки 

підприємств АПК 2017 р.* 2018 р.* 
2017 р. до 
2018 р.,  
тис. грн 

Підтримка на безповоротній основі 
2801030 Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів 

300 000 66 000 -234 000 

2801180 Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 

60 000 
 

5 000 
 

-55 000 

2801230 
 

Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств 

– 1 000 000 +1 000 000 

2801350 
 

Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих 
садів, виноградників та ягідників і 

догляд за ними 

75 000 
 

300 000 
 

+225 000 

2801540 Державна підтримка тваринництва 170 000 4 000 000 +3 830 000 
2801580 Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників 
4 774 300 

 
945 000 

 
-3 829 300 

 Усього 5 379 300 6 316 000 +936 000 
Підтримка на поворотній основі 

2801460 Надання кредитів фермерським 
господарствам 

65 000 43 100 -21 900 

2801490 Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі на 
умовах фінансового лізингу 

3 818,40 3 818,40 - 

 

*Згідно із Законами України «Про Державний бюджет на 2017 рік» (2017), «Про Державний бюджет на 
2018 рік» (2018). 
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Так, усього у держбюджеті–2018 на 
фінансування витрат Міністерства аграрної 
політики, у тому числі витрат на держ-
підтримку сільгосптоваровиробників, було 
передбачено понад 14,1 млрд грн. Причому, 
як і в минулі роки, підтримку надавали як на 
безповоротній, так і на поворотній (надання 
кредитів) основі. 
У табл. 1 наведено основні програми 

державної підтримки підприємств АПК, а 
також суми витрат на них, передбачені 
Законом № 2246 (тис. грн). 
Як бачимо, загалом на підтримку агро-

підприємств у 2018 році виділено трохи 
більше коштів, ніж у минулому. Але пріо-
ритетні напрями фінансування змінилися. 
Так, у поточному році планувалося більше 
підтримувати фермерські господарства  
(далі – ФГ) і тваринництво. 
Як видно з табл. 1, у поточному році 

витрати на програму фінансової підтримки 
заходів в АПК через здешевлення кредитів 
скоротилися майже уп’ятеро. Кошти на зде-
шевлення кредитів мають право отримувати 
на конкурсних засадах згідно з укладеними 
кредитними договорами суб’єкти господарю-
вання АПК – юридичні особи незалежно від 
організаційно-правової форми та форми 
власності та фізичні особи – підприємці. 
Як правило, щороку Кабмін вносить змі-

ни до Порядку № 300, якими визначає конк-
ретні умови отримання коштів за програмою 
здешевлення кредитів у поточному році. 
У 2018 році із держбюджету виділено 

доволі значну суму на підтримку ФГ. До 
речі, у минулому році зовсім не було перед-
бачено коштів для надання безповоротної 
фіндопомоги фермерам (кошти надавали 
тільки на поворотній основі). 
На програму фінансової підтримки сіль-

ськогосподарських виробників у 2018 році 
виділено 945 млн грн, що майже уп’ятеро 
менше, ніж у 2017 році. До речі, торік ця 
програма передбачала також часткову 
компенсацію вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного вироб-
ництва (п. 3 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників у 2017 році, затвердженого 
постановою КМУ від 08.02.17 р. № 77). 
Загалом для потреб Мінагрополітики у 

2018 році виділено на 3,2 млн грн більше, 
ніж у 2017 році. Але на фінансову підтримку 
сільгосптоваровиробників передбачено лише 
на 1 млн грн. більше, ніж у минулому році. 
Пріоритетними напрямами держпідтримки 
стали ФГ й тваринники. 
Обсяг фінансування аграрної галузі у 

2019 році пропонують збільшити на 2 % згід-
но з проектом Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2019 рік» № 9000 від 
15.09.2018 року, який внесений Кабінетом Мі-
ністрів України до Верховної Ради України. 
Що стосується фінансування напрямів 

аграрної галузі, то вони такі. Так, державна 
підтримка тваринництва буде такою самою, 
як і минулоріч, – складатиме 4 млрд грн. 
Незначною мірою збільшена кількість коштів 
на науку (дослідження, прикладні наукові та 
науково-технічні розробки, виконання робіт 
за державними цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері розвитку 
агропромислового комплексу, підготовка 
наукових кадрів, наукові розробки у сфері 
стандартизації та сертифікації сільськогоспо-
дарської продукції, дослідження та експери-
ментальні розробки у сфері агропромис-
лового комплексу): на 10 364,1 тис. грн (або 
7,8 %), що становитиме143 009,0 тис. грн.  
Майже на 93 % (61 160,00 тис. грн) порів-

няно з минулим роком запропоновано збіль-
шити фінансову підтримку заходів в агро-
промисловому комплексі через здешевлення 
кредитів, що складатиме 127160,0 тис. грн 
порівняно з 66 000,0 тис. грн у 2018 році.  
Фінансову підтримку сільгосптоварови-

робників мають збільшити на 436790,00 тис. 
грн, або на 46 % (з 945000,0 тис. грн у 2018 р. 
до 1381790,0 грн у 2019 р.). На садівництво 
(підтримку розвитку хмелярства, закладення 
молодих садів, виноградників та ягідників і 
нагляд за ними) на наступний рік закладено 
на 100 млн грн більше, ніж у 2018 р., а саме, 
400 млн грн.  
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Держдотації ж на розвиток фермерських 
господарств у наступному році запропо-
новано зменшити – з 1 млрд грн у 2018 році 
до 800 млн грн у 2019, тобто, на 20 %. 
Детальніше ознайомитися з усіма пунктами 
проекту можна з табл. 2. 
Отже, парламент ухвалив у першому 

читанні проект бюджету–2019 у редакції, що 

дискримінує сільгоспвиробників та фактично 
дублює помилки цього року, коли виділені на 
підтримку вітчизняних сільгоспвиробників 
6,3 млрд грн фактично не були використані. 
Так, за даними Міністерства аграрної полі-
тики і продовольства України, станом на 20 
серпня було використано всього 777 млн грн, 
що становить 12 % від загальної суми. 

 
Таблиця 2 

Державна підтримка агропромислового комплексу  
в пріоритеті на 2019 рік, тис. грн 

Сума витрат, тис. грн 
Код 

програми 
Вид державних програм підтримки 

підприємств АПК 2018 р.* 2019р. ** 
2018 р. до 
2019 р.,  
тис. грн 

Підтримка на безповоротній основі    

2801030 
Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів 

66 000 127 160 +61 160 

2801180 Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 

5 000 
 

5 000 - 

2801230 Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств 

1 000 000 
 

800 000 +200 000 

2801350 

Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників і догляд за 

ними 

300 000 
 

40 0000 -260 000 

2801540 Державна підтримка тваринництва 4 000 000 4 000 000 - 

2801580 Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників 

945 000 
 

1 381 790 +436 790 

 Усього 6 316 000 6 353 950 +37 950 

Підтримка на поворотній основі   

2801460 Надання кредитів фермерським 
господарствам 43 100 244 500 +201 400 

2801490 
Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі на 
умовах фінансового лізингу 

3 818,40 
 

4 773,00 +954,6 

 
*Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» (2018). 
**Згідно із проектом Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік». 
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Загалом характеризуємо ситуацію, що 
склалася в частині державної підтримки 
аграрної галузі, як катастрофічну, тому що 
такого низького рівня використання виділе-
них коштів в історії українського АПК ще не 
було, це прецедент. Причиною є перероз-
поділ дотацій на ті напрями, які аграріями не 
затребувані, і, навпаки, відмова від фінансу-
вання потрібних напрямів і програм. Крім 
того, на шляху отримання сільгоспвироб-
никами коштів стоять різноманітні адміні-
стративні перешкоди. 
У проект бюджету була внесена пропо-

зиція Всеукраїнської аграрної ради щодо 
збільшення суми коштів, спрямованих на 
компенсацію відсоткової ставки за креди-
тами. Однак при цьому депутати відмо-
вилися вводити обмеження, запропоноване 
ВАР, у розмірі не більше 10 млн грн компен-
сації в одні руки. Тому ці кошти знову 
розподілятимуться між найбільшими грав-
цями ринку, а отже, не будуть отримані 
малим і середнім аграрним бізнесом. 
Можна сказати, що парламентський бюд-

жетний комітет і Верховна Рада України 
відмовилися обмежувати суми коштів, які 
зможуть отримати найбільші агрохолдинги, а 
також скорочувати неефективні програми і 
напрями. Зрештою це призведе до того, що і 
в наступному році гроші, виділені на дер-
жавну підтримку АПК, фактично залишать-
ся невикористаними. 
Щоб отримувати державні дотації на роз-

виток своєї діяльності, фермер повинен 
вийти з «тіні» і показати реальні обороти. 
Але, крім великих агрохолдингів, робити 
цього ніхто не хоче, що пов’язано з величез-
ним податковим навантаженням, тому деше-
вше і комфортніше бути в «тіні», ніж легалі-
зувати діяльність і претендувати на компен-
сації від держави. Адже дотації та відшко-
дування дають тим, хто більше працює, 
більше експортує. Логічно, що на це претен-
дуватимуть великі агрохолдинги. Фермери ж 

економлять на оренді землі, якою нелегально 
користуються. І всі їхні обороти не врахо-
вуються. Відомо, якщо фермер орендує 
землю, він повинен сплачувати кошти за неї і 
ПДФО (20 %). Звичайно йому простіше ці 
гроші заощаджувати, а не легалізовувати, 
збирати значну кількість документів і пода-
ватися на дотацію. Відомо, що половину 
української землі обробляють легально, все 
інше – приховано від статистики і держ-
органів. 

 
Висновки. Агропромисловий комплекс є 

потенціалом для зростання національної 
економіки. Тому важливо підтримувати його 
розвиток. Для цього необхідно вжити заходи 
щодо шляхів виведення фермерів із «тіні». 
Адже «тінізація» АПК – це наслідок за-
гальної економічної ситуації в країні, масо-
вого використання офшорних схем для ухи-
ляння від податків, абсолютна відсутність 
боротьби податкових органів з цими офшор-
ними схемами. Для того, щоб місцева влада 
була зацікавлена в «прозорій» роботі під-
приємств на своїй території, необхідно де-
централізувати податкову бюджетну систе-
му. На сьогодні, на жаль, 80% податків без-
посередньо йдуть до центрального бюджету, 
а лише 20 % – місцевим бюджетам. За 
інформацією Асоціації фермерів і приватних 
землевласників, в цьому році зі 40 тис. опи-
таних фермерів 58 % відмовилися від держ-
дотацій і не подавали документи на участь в 
програмах державної підтримки АПК. 
Для удосконалення державної підтримки 

розвитку АПК можна внести низку пропо-
зицій, а саме: збільшення фінансування 
програми компенсації ставки за кредитами з 
127 млн грн мінімум до 700–800 млн грн з 
одночасним введенням обмеження компен-
сації на рівні 10 млн грн в одні руки. У такий 
спосіб гроші гарантовано б дісталися серед-
нім і малим аграріям; збільшення фінан-
сування програми «квазіакумуляції ПДВ» з 0 
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до 1,8–2 млрд грн з одночасною зміною 
принципу її розподілу, щоб у результаті 
виплата коштів здійснювалася пропорційно 
отриманій виручці. Це дало б змогу значно 
полегшити роботу бухгалтерів й усунути 
махінації й перекоси, через які багато 
господарств у 2017 році за цією програмою 
коштів майже не отримали. При цьому 
зберігалося обмеження щодо виплати в одні 
руки не більше 150 млн грн; здійснювати 

виплати за програмою «фермерського міль-
ярда» не лише серед тих, хто має статус фер-
мерського господарства, а й серед усіх сіль-
госпвиробників, які обробляють до 500 га. 
При цьому відмовитися від купи складних 
програм, за якими чиновник на власний 
розсуд вирішує, хто стане отримувачем до-
тації. Натомість запровадити розподіл виділе-
них коштів пропорційно легальній виручці від 
реалізації сільськогосподарської продукції. 
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