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Мета статті – розкрити методичні засади інституційної формалізації сімейних фермерських господарств, озна-

чити інституційні контури механізму утвердження господарського статусу суб’єкта „сімейна ферма” з урахуванням 
національної інституційно-правової бази та зарубіжного досвіду інституціоналізації фермерського укладу. 

Методика дослідження. В основу методики дослідження покладено теоретичні засади інституціонального 
аналізу економічних процесів і явищ, методологію міждисциплінарного синтезу методичних складових інституцій-
ної та класичної економічної теорії: з інституційної теорії для застосування пріоритетним визначено порівняль-
ний метод (для узагальнення інституційних основ формалізації сімейних ферм); з економічної – метод системного і 
структурного аналізу (для аналітичної оцінки та структуризації інституційних, організаційних пріоритетів фор-
малізації сімейних ферм у систему організованого ринку з урахуванням зарубіжного досвіду та тенденцій розвитку 
вітчизняного аграрного сектору). 

Результати дослідження. Запропоновано методичні засади інституційної формалізації сімейних фермерських 
господарств, розробки інституційних контурів формування механізму утвердження господарського статусу  
„сімейна ферма” з урахуванням національної інституційно-правової бази та зарубіжного досвіду інституціоналіза-
ції фермерського укладу. 

Елементи наукової новизни. Набуло подальшого розвитку методичне представлення про інституційну форма-
лізацію суб’єктів господарювання в аграрному секторі, що полягає у визначенні засад, узгодженні критеріїв, озна-
ченні статусу сімейної ферми як форми господарювання відповідно до норм законодавства України й аналізу зару-
біжного досвіду інституціоналізації фермерського укладу. 

Практична значущість. Розкриті теоретико-методичні засади інституціоналізації сімейних фермерських госпо-
дарств в організований ринковий механізм господарювання та основних критеріїв їх ідентифікації дають змогу в пода-
льшому провадити дослідження ефективності, оцінювати перспективи їх розвитку, а також здійснювати розробку 
програмних напрямів політики регулювання та підтримки цієї форми господарювання. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 36.  
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печенні соціально-економічного добробуту 
села, як середовища життя і господарюван-
ня, набуло вирішення проблеми формаліза-
ції статусу дрібних селянських господарств 
з метою сприяння їх конкурентоспроможній 
інституціоналізації в систему організованого 
аграрного ринку.  
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Питання вважається пріоритетним до ви-
рішення, бо поточна економічна ситуація, дія 
інституційного механізму ринку характеризу-
ється динамічністю різнонаправлених змін у 
рівнях соціально-економічного розвитку села 
та сільських територій, що вирішальним чи-
ном вмотивовує активізацію процесів щодо 
інституційної формалізації статусу дрібних 
аграрних виробників у контексті впрова-
дження такої організаційно-правової форми, 
як сімейна ферма. Зазначене також відпові-
дає необхідності забезпечення сприятливого 
організаційно-інституційного середовища 
для рівноправного розвитку економічних 
суб’єктів різних форм господарювання. 

Реалізація цілого ряду норм і зобов’язань, 
які взяла на себе Україна, зокрема відповід-
но до Угоди про Асоціацію з ЄС, конструкти-
вно сприяє вирішенню проблеми інституцій-
ної формалізації і впровадження механізмів 
розвитку сімейного фермерства як особли-
вого господарського укладу. Логічно було б 
зазначити, що інституційна формалізація по-
няття «сімейне фермерське господарство» в 
Україні здійснена у 2016 р. прийняттям Вер-
ховною Радою України змін до Закону Украї-
ни «Про фермерське господарство» щодо 
стимулювання створення та діяльності сі-
мейних фермерських господарств» [16]. Цим 
Законом запроваджені правові норми інсти-
туціоналізації сімейного фермерства, окрес-
лено механізм організаційно-економічної ле-
галізації особистих селянських господарств у 
системі аграрного ринку.  

Не менш важливим у питанні залучення 
сімейного фермерського господарства в ри-
нковий механізм господарювання видається 
досвід Спільної аграрної політики (САП) ЄС. 
У зв’язку з цим особливо актуальне питання 
проекції інституційно-правових чинників та 
механізмів стимулювання розвитку сімейних 
фермерських господарств в Україні. Зазна-
чена проблема пропонується тут до науко-
вого дискурсу як пріоритетна, адже заслу-
говує на увагу з позиції своєї актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні, методологічні й практичні 
аспекти проблеми розвитку сімейного фер-
мерства та сімейних фермерських госпо-
дарств зокрема посідають чільне місце з-
поміж інших питань, актуальних до науково-
го дискурсу, що висвітлено у публікаціях 
досліджень таких науковців, як: Ю. Лупенко 
[8, 9, 30], О. Бородіна, І. Прокопа [1, 2],  
Ю. Бугуцький [3], П. Кулинич [8], М. Осипо-

ва [10], В. Уркевич [32], С. Хрипко [33], та 
ін. Певною мірою долучилися до вивчення 
цієї проблеми і автори статті [9, 28, 30], 
проте вона потребує подальшого науково-
дискурсного розвитку. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проекцію розвитку на-
укового дискурсу з означеної проблеми 
пропонуємо вибудувати перш за усе в пи-
таннях оцінки можливих пріоритетів, тран-
сформації засад, механізму інституційної 
формалізації сімейних фермерських госпо-
дарств у систему організованого аграрного 
ринку. Вважаємо, що питання інституційної 
формалізації сімейного фермерства як інно-
ваційної організаційно-правової форми тран-
сформації селянських господарств у ринко-
вий механізм господарювання недостатньо 
висвітлені, зокрема ті, що стосуються пріо-
ритету оцінювання ефективності сімейних 
фермерських господарств за рахунок вико-
ристання нововведених інституційно-
правових та фінансово-економічних механі-
змів регулювання і саморегулювання. На 
згаданий аспект проблеми і звертається до-
слідницька увага, застосовуючи методоло-
гію інституціонального аналізу та економіч-
ної оцінки можливої перспективи результа-
тів інституційної формалізації нововбудова-
ної в ринкову систему координат форми го-
сподарського урядування. 

Мета статті – розкрити методичні засади 
інституційної формалізації сімейних фер-
мерських господарств, означити інституцій-
ні контури механізму утвердження госпо-
дарського статусу суб’єкта „сімейна ферма” 
з урахуванням національної інституційно-
правової бази та зарубіжного досвіду інсти-
туціоналізації фермерського укладу. 

Виклад основних результатів дослід-
ження. Як свідчать результати наукових до-
сліджень і підтверджує практика, сімейні 
фермерські господарства слід розглядати як 
фундаментальний чинник збереження сус-
пільної значимості села та об’єкт соціально-
економічної політики загальнонаціонального 
рівня. Це особливо значимий, зокрема для 
України, сегмент аграрного комплексу, 
адже наприклад селянські господарства, які 
вже тривалий період виконують роль само-
забезпечуючого у продовольчому сегменті 
утворення, виробляють майже половину 
продукції внутрішнього споживчого ринку. 

Незважаючи на те, що загалом сформо-
ваною видається структура агровиробничого 
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сегменту ринку в частині представлених 
суб’єктів, зокрема розвиток нових форм гос-
подарювання є необхідністю, яка відповідає 
у тому числі інституційним критеріям забез-
печення їх конкурентності. Це безпосеред-
ньо стосується проблеми інституційної фор-
малізації сімейних фермерських госпо-
дарств, яка назріла давно і потребує кон-
структивного вирішення. 

Також слід зазначити, що впроваджува-
ний в країні напрям євроінтеграції спонукає 
законотворчі інституції звернути додаткову 
увагу на інституційне забезпечення транс-
формації форм натурального сільськогоспо-
дарського виробництва в підприємницькі 
структури (сімейного типу) з метою забез-
печення останнім доступу до джерел і ме-
ханізмів державної підтримки, утвердження 
їх як повноцінних учасників аграрного рин-
ку, реалізації підприємницького потенціалу 
власників таких господарюючих суб’єктів. 
Актуально сприятливими для вирішення ря-
ду зазначених проблем і зокрема забезпе-
чення інституційної формалізації сімейних 
фермерських господарств є внесені зміни в 
аграрне законодавство. Такої ж думки  
П. Кулинич, на переконання якого активний 
розвиток сімейного фермерства може за-
безпечуватися істотним вдосконаленням за-
конодавства про фермерські господарства 
[7, с. 27]. 

Базовим у формалізаційному механізмі 
сімейного фермерства виступив Закон Укра-
їни «Про внесення змін до Закону України 
«Про фермерське господарство», передба-
чивши відповідний механізм стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермер-
ських господарств. Основна концепція його 
правових новацій полягає у тому, що відте-
пер фермерське  господарство може бути 
організоване у формі юридичної особи або 
як фізична особа-підприємець [27]. Така 
правова зміна відповідає   аграрному зако-
нодавству більшості країн-членів ЄС, згідно 
з яким фермерські господарства можуть на-
бувати статусу як юридичної, так і фізичної 
особи (ст. 4 Регламенту (ЄС) № 1307/2013 
Європейського Парламенту та Ради від 
17.12.2013 р. щодо встановлення правил 
для прямих виплат фермерам відповідно до 
схем підтримки в рамках Спільної аграрної 
політики [36].  

Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про фермерське господарство», фермер-
ське господарство (далі – ФГ) є формою під-

приємницької діяльності громадян, які ви-
явили бажання виробляти товарну сільсько-
господарську продукцію, здійснювати її пе-
реробку та реалізацію з метою отримання 
прибутку на земельних ділянках, наданих їм 
у власність та/або користування, у тому чи-
слі в оренду, для ведення фермерського 
господарства, товарного сільськогосподар-
ського виробництва, особистого селянсько-
го господарства, відповідно до закону. Пра-
вовими змінами ч. 5 ст. 1 передбачено, що 
фермерське господарство, зареєстроване як 
юридична особа, має статус сімейного фер-
мерського господарства (далі – СФГ) за умо-
ви, що в його підприємницькій діяльності 
використовується праця членів такого гос-
подарства, якими є виключно члени однієї 
сім’ї, відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу 
України [27].  

Аналіз інституційно-правового контуру ін-
ституціоналізації сімейного фермерства в Ук-
раїні  дозволив виокремити основні з них, які 
тією чи іншою мірою інтерпретують  правовий 
вимір формалізації сімейних фермерських го-
сподарств в організаційно-економічний меха-
нізм аграрного ринку, зокрема: Конституція 
України [6], Господарський кодекс України [4], 
Сімейний кодекс України [31], Земельний ко-
декс України [5], Цивільний кодекс України 
[34], Податковий кодекс України [12], Закон 
України «Про фермерське господарство» [27], 
Закон України «Про збір та облік єдиного внес-
ку на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» [24], Закон України «Про держа-
вну підтримку сільського господарства Украї-
ни» [18], Закон України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» [25], набираючий чин-
ність Закон України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо вирі-
шення питання колективної власності на зем-
лю, удосконалення правил землекористування 
у масивах земель сільськогосподарського при-
значення, запобігання рейдерству та стимулю-
вання зрошення в Україні» [15], Постанова КМУ 
«Про затвердження Порядку використання ко-
штів, передбачених у державному бюджеті 
для надання підтримки фермерським госпо-
дарствам» [20], Розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської коопе-
рації на 2018-2020 роки» [26], Постанова КМУ 
«Про затвердження Порядку використання ко-
штів, передбачених у державному бюджеті 
для надання фінансової підтримки розвитку 
фермерських господарств» [21], Постанова 
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КМУ «Про затвердження Порядку використан-
ня коштів, передбачених у державному бюд-
жеті для підтримки галузі тваринництва» [22], 
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для часткової компенсації вар-
тості сільськогосподарської техніки та облад-
нання вітчизняного виробництва» [13], Поста-
нова КМУ «Про затвердження Порядку викори-
стання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для розвитку виноградарства, садів-
ництва і хмелярства» [23]. 

Фермерське господарство без статусу 
юридичної особи організовується на основі 

діяльності ФОП і має статус сімейного фер-
мерського господарства, за умови викорис-
тання праці членів такого господарства, яки-
ми є виключно ФОП та члени його сім’ї, від-
повідно до ст. 3 Сімейного кодексу України. 
Головою сімейного фермерського господарс-
тва може бути лише член відповідної сім’ї. 

Відповідно до правової формалізації в 
ринковому механізмі господарювання на 
сьогодні виокремлюється чотири форми ін-
ституціоналізації фермерського господарст-
ва (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Форми розвитку сімейного фермерства 

ФГ – фермерське господарство 
СФГ – сімейне фермерське господарство 
Джерело: Сформовано авторами на основі законодавчих актів [4; 14; 27]. 

Отже, інституційна формалізація сімей-
них фермерських господарств передбачає 
механізм самоорганізації на основі ФОПа – 
фізичної особи-підприємця, яким оформля-
ється одним із членів господарства. Слід 
зазначити й те, що Законом вперше введено 
в законодавчу термінологію поняття «сімей-
не фермерське господарство». Такого ста-
тусу може набувати будь-яке господарство 
за дотримання визначених умов: а) викори-
стання при здійсненні господарської діяль-
ності праці виключно членів такого госпо-
дарства – членів однієї сім’ї; б) головою сі-
мейного фермерського господарства може 
бути лише член цієї сім’ї. Окремо в Законі 
України «Про фермерське господарство» ст. 
8 передбачено, що сімейне фермерське го-
сподарство без статусу юридичної особи 
створюється на підставі оформлення голови 
господарства як фізичної особи-підприємця. 
Члени сім’ї зобов’язані укласти дого-
вір/декларацію між собою у письмовій фо-
рмі та посвідчити його нотаріально. У ч. 5 
ст. 81 передбачені істотні умови, які повин-
ні бути врегульовані сім’єю для створення 
сімейного фермерського господарства [27]. 

Не менш важливим у питанні інституціо-
налізації сімейного фермерства є ухвалений 
нещодавно ЗУ «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законодав-
чих актів України щодо стимулювання ство-
рення та діяльності сімейних фермерських 
господарств» (№ 6490-д), визначивши нові 
податкові стимули для сімейного фермерст-
ва та їх соціального забезпечення, а також 
надання сімейним фермерським господарс-
твам статусу платника єдиного податку чет-
вертої групи спрощеної системи оподатку-
вання [17]. 

Законом формалізовано набуття такого 
статусу, за  умови що господарство відпові-
датиме сукупності ідентифікаційних крите-
ріїв, зокрема: здійснення діяльності винят-
ково в межах фермерського господарства, 
зареєстрованого відповідно до Закону "Про 
фермерське господарство"; зайняття ви-
ключно виробництвом сільськогосподарсь-
кої продукції, її переробкою і постачанням; 
здійснення господарської діяльності (окрім 
постачань) за місцем податкової адреси; не 
використання праці найманих осіб; членами 
фермерського господарства такої фізичної 

СФГ – юридична особа 

ФОРМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ФГ – юридична особа 

СФГ – фізична особа-підприємець 

ФГ – фізична 
особа–підприємець 
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особи є лише члени її сім'ї: особи, які спіль-
но проживають, пов'язані загальним побу-
том, мають взаємні права і обов'язки (у тому 
числі чоловік/дружина, діти); площа сільсь-
когосподарських угідь у власності або кори-
стуванні, земель водного фонду в користу-
ванні членів фермерського господарства 
становить не менше 2 гектари, але не біль-
ше 20 гектарів. Попри позитивні новації що-
до стимулювання інституціоналізації сімей-
ного фермерства, зокрема через віднесення 
їх до четвертої групи спрощеної системи 
оподаткування, незрозумілим у питанні іден-
тифікації сімейного фермерського госпо-
дарства є критерій щодо мінімальної площі 
сільськогосподарських угідь, а саме не 
менше 2-х гектарів. Проте, на нашу думку, 
встановлений критерій у 2 гектари обмежує 
можливість господарюючим суб’єктам, які 
ідентифікуються нижче вказаного індикати-
вного критерію, обрати зазначену форму та 
легалізуватися в ринковий механізм госпо-
дарювання.  Зокрема, йдеться про госпо-
дарства, які спеціалізуються на: виробницт-
ві плодово-ягідної продукції, з площею зем-
лі до 2 га; вирощуванні овочів, зокрема за-
критого ґрунту. Таким чином, сформований 
індикативний критерій ідентифікації сімей-
ного фермерського господарства не дозво-
ляє таким господарствам набувати статусу 
сімейного, оскільки не відповідає його мі-
німальному значенню. 

Проведені дослідження науковців відділу 
підприємництва, кооперації та агропромис-
лової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної еко-
номіки» [28–30, 35] щодо функціонування 
організаційно-правових форм діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників 
свідчать, що головними ідентифікаційними 
характеристиками сімейних ферм мають 
бути: граничні норми площі використовува-

них земельних ділянок: від 0,1 до 20 га; 
гранична норма власної реалізованої продук-
ції та послуг на суму 300 тис. грн; гранична 
норма залучення робочої сили на разові се-
зонні роботи за договорами – 20 осіб; визна-
чення голови господарства, членів госпо-
дарства та використання спільної сумісної 
власності для його ведення на основі спіль-
ної заяви членів сім’ї, які мають намір ви-
значити створювану сімейну ферму як осно-
вне місце своєї зайнятості; визначення чле-
нів сімейної ферми як осіб першого і друго-
го ступеня спорідненості, які мають взаємні 
права та обов'язки, відповідно до ст. 3 Сі-
мейного кодексу України; встановлення ви-
ду діяльності сімейної ферми – виробницт-
во, переробка та реалізація сільськогоспо-
дарської продукції, а також надання відпо-
відних послуг громадянам і юридичним осо-
бам в обсягах, що не перевищують визначе-
них законом граничних норм грошових над-
ходжень. 

Питання інституційної формалізації фер-
мерських господарств найбільш гострокуто-
во розглядається у площині проблематики їх 
оподаткування. Зауважимо, що не претен-
дуючи на архізмістовне володіння цим пи-
танням, загальноконтекстно означимо аспе-
кти зарубіжного досвіду податкового стиму-
лювання фермерів у Європейському Союзі. 
Інтерпретуючи зазначену проблематику слід 
вказати, що законодавчі зміни в питанні по-
даткового стимулювання хоча й покликані 
стимулювати розвиток сімейного фермерст-
ва в Україні, проте ще далекі від податкових 
механізмів у країнах ЄС, для яких передба-
чено зокрема неоподаткований рівень пода-
тку з доходів фізичних осіб (табл. 1) та пря-
мих виплат фермерам виходячи з розміру 
землекористування чи прямої допомоги 
(рис. 2). 

1. Розмір неоподатковуваного мінімуму (оподаткування за нульовими ставками) 
податку на доходи фізичних осіб в деяких країнах Європи як дієвий механізм  

підтримки фермерства, 2017 р. 

Країна-член ЄС Частка оподатковуваного чистого доходу, EUR Податкова ставка, % 

Німеччина 

До € 9000 0 

Від 9001 € до  54949 € 
14 збільшуючись поступово 

до 42 
Від 54950 € до 260532 € 42 

Від 260533 € 45 

Франція 

До € 9807 0 
Від 9807 € до  27086 € 14 
Від 27086 € до 72617 € 30 
Від 72617 € до 153783 € 41 

Більше 153 783 € 45 
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Продовження табл. 1 

Австрія 

До  11 000 € 0 
Від  11 000 € до  18 000 € 25 
Від  18 000 € до  31 000 € 35 
Від 31 000 € до  60 000 € 42 
Від 60 000 € до 90 000 € 48 
Від90 000€ до  1 000 000 € 50 

Більше 1 000 000 € 55 
Джерело: Подохідний дохід. URL : 
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/france/indexamp_en.htm;           
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/germany/indexamp_en.htm;        
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/austria/index_en.htm. 

Також позитивним досвідом у питанні 
підтримки сімейного фермерства в Україні 
може стати механізм підтримки розвитку 
сімейного фермерства в країнах ЄС. Зокре-
ма, Спільною аграрною політикою передба-
чено два механізми підтримки розвитку фе-
рмерства: прямі платежі (тобто щорічні ви-
плати фермерам з метою допомогти стабілі-
зувати їх доходи в умовах мінливих ринко-
вих цін і погодних умов) та ринкові заходи 
(для вирішення конкретних ринкових ситуа-
цій і надання підтримки торгівлі). Не менш 
позитивним у спільній політиці є й передба-

чений нею значний бюджет на політику роз-
витку сільських районів, спрямований на 
досягнення збалансованого територіального 
розвитку та підтримки аграрного сектору, 
підвищення його конкурентоспроможності 
та інноваційності.  

Так, на 2014–2020 рр. бюджет на САП 
становить €408,31 млрд, або 38% загального 
бюджету ЄС: € 308,72 – прямі платежі,  
€99,6 млрд – розвиток сільських територій. 
Прямими одержувачами підтримки є понад  
7,3 млн фермерів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Складові механізму підтримки розвитку сімейного фермерства в країнах ЄС 
відповідно до Спільної аграрної політики 2014–2020 рр. 

Джерело: Показники моніторингу та оцінки CAП. URL :  
https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/cap-monitoring-evaluation_hr;  
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en;  
Agricultural Policy Perspectives Brief. Overview of CAP Reform 2014–2020. 2013. № 5 URL : 
https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei=QVKgV_ fdEcudZLaQk8gG#q=Overview+of+CAP+Reform+20142020. 

БАЗОВА СХЕМА  

ПРЯМА ПІДТРИМКА СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА В 
ЄВРОПІ 

Підтримка  
за «перші гектари» 

ПРЯМА ПІДТРИМКА МАЛОГО ФЕРМЕРА ДО 1250 € 

АЛЬТЕРНАТИВНА СХЕМА  

«Зелені» виплати за екологічно-безпечне 
виробництво (30% від загального бюджету) 

Підтримка молодих 
фермерів (до 40 років)

Зменшення  
розміру виплат до 

5% у випадку  
перевищення до-
ходу в 150 тис. € 

Відсутність 
фіксованого  
озміру виплат 

Підтримка за «перші гектари»

для перших 46 га  

для 30 га – 50 € для інших 16 га – 30 €  

ЗАГАЛЬНА ПІДТРИМКА – 1800 € 
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Інституціоналізація сімейного фермерсь-
кого господарства в організований аграрний 
ринок безпосередньо пов’язана із земель-
ними відносинами. Тому необхідною перед-
умовою легалізації сімейного фермерського 
господарства є вирішення питання його 
державної реєстрації через інституційну ви-
могу щодо підтвердження факту відведення 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) і 
документальне оформлення прав на землю. 
Зазначена інституційно-правова вимога ві-
дображена в ст. 8 Закону України «Про фер-
мерське господарство», а саме:  фермерсь-
ке господарство підлягає державній реєст-
рації у порядку, встановленому законом для 
державної реєстрації юридичних осіб та  
фізичних осіб – підприємців, за умови на-
буття громадянином України або кількома 
громадянами України, які виявили бажання 
створити фермерське господарство, права 
власності або користування земельною  
ділянкою [27]. 

Відповідна вимога, яка забезпечує реалі-
зацію механізму інституціоналізації сімейно-
го фермерського господарства як господа-
рюючого суб’єкта, врегульовується Проек-
том Закону № 7060 «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України та деяких зако-
нодавчих актів України щодо стимулювання 
створення і розвитку сімейних фермерських 
господарств та припинення корупційних 
зловживань у сфері розпорядження земля-
ми державної та комунальної власності», 
передбачивши: спрощений доступ до зе-
мель сільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності для 
громадян України, які виявили бажання за-
початкувати та вести або розширити вже 
створене сімейне фермерське господарст-
во; створення більш сприятливих умов для 
набуття громадянами України земельних 
ділянок сільськогосподарського призначен-
ня державної та комунальної власності для 
ведення фермерського господарств з метою 
створення та розвитку сімейних фермерсь-
ких господарств; зменшення корупції в зе-
мельних відносинах шляхом запровадження 
суттєвих обмежень у використанні та обтя-
жень речових прав на земельні ділянки, на-
буті у приватну власність в порядку без-
оплатної приватизації із земель державної 
та комунальної власності, а також одержа-
них у користування у поза аукціонному по-
рядку. Запропонувавши відповідні зміни до 

Земельного кодексу України [5], а також 
Законом України №1012-VIII «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України щодо 
проведення земельних торгів» [11], від 
18.02.16 р., яким передбачено низку змін, 
зокрема зменшення переліку земель, які не 
підлягають передачі у власність та користу-
вання на земельних торгах, до витрат пере-
можця додано витрати на підготовку земе-
льної ділянки до торгів тощо, який набрав 
чинності 3 квітня 2016 р. 

Слід зазначити, що у функціонально-
програмному аспекті питання інституціона-
лізації сімейного фермерства в Україні 
знайшло відображення в Концепції розвитку 
фермерських господарств та сільськогоспо-
дарської кооперації на 2018-2020 роки, 
схваленої розпорядженням Кабінету Мініст-
рів України від13.09.2017 [26]. 

Проте законодавчі акти здебільшого 
спрямовані на стимулювання насамперед 
фермерських господарств змінивши відпо-
відну формалізацію організаційно-правової 
форми господарювання. Не винятком є вже 
згадувана Концепція розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарських коо-
перативів, встановивши відповідний індика-
тивний показник на рівні не менше 100 га, 
що само по собі виключає з механізму фі-
нансової підтримки сімейних фермерських 
господарств, індикативний  показник іден-
тифікації яких закріплено в межах 2-20 га.  

Сімейне фермерське господарство, фор-
малізувавшись у ринкове середовище гос-
подарювання, збільшивши чисельність фе-
рмерів в Україні, в ринковому механізмі го-
сподарювання повністю позбавлене держав-
ної підтримки. Отже, на сьогодні сімейні 
фермерські господарства, хоча й частково 
забезпечені додатковими фінансовими пре-
ференціями, не мають можливості отримати 
державну підтримку поряд із фермерськими 
господарствами відповідно до Порядку ви-
користання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для надання підтримки фер-
мерським господарствам, оскільки не від-
повідають формалізованому критерію його 
ідентифікації, а саме встановленому розмі-
ру в100 га. 

Рядом кодифікованих актів України наво-
дяться відповідні положення щодо іденти-
фікації статусу суб’єктів аграрного господа-
рювання, не виключенням є і категорія 
«фермерські» (табл. 2). 
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2. Інституційно-правова ідентифікація суб’єктів аграрного господарювання  
категорії «фермерські» 

Категорія статусу і 
розмір 

Формальні ознаки структуризації
Формальна ознака ідентифікації розміру 

Імплементація економічних результатів діяльнос-
ті у формах статистичної звітності 

Згідно з Господар-
ським кодексом  

[4], (ст. 55) 

Згідно з
фінансовою звітністю 

[14] ст. 2 (загальна сис-
тема оподаткування)

Фермерські госпо-
дарства  

показники підприємства 
на дату складання річної 
фінансової звітності за 
рік, що передує звітно-
му, відповідають щонай-
менше двом із таких 

критеріїв:

  

великі, з них  
Великим, середнім 

сільськогосподарським 
підприємством є підп-
риємство, розмір якого 
дорівнює, або переви-
щує порогові значення 

хоча б за одним 
із таких статистичних 

критеріїв: 
1) площа сільського-
сподарських угідь – 200 
гектарів; 
2) чисельність вели-
кої рогатої худоби – 50 
голів; 
3) чисельність свиней 
– 50 голів; 
4) чисельність овець 
або кіз – 50 голів; 
5) чисельність птиці – 
500 голів; 
6) кількість працюю-
чих у сільському гос-
подарстві – 20 осіб; 
7) обсяг доходу (ви-
ручки) від реалізації 
продукції, робіт, пос-
луг сільського госпо-
дарства – 150 тис. грн 

 
Фізична особа – 
підприємець 1) середня кіль-

кість працівників за 
звітний період (ка-
лендарний рік) 
перевищує 250 осіб; 
2) річний дохід 
від діяльності пере-
вищує суму, еквіва-
лентну 50 млн євро, 
визначену за сере-
дньорічним курсом 
НБУ 

1) середня кількість 
працівників – понад 250 
осіб; 
2) чистий   дохід  від  
реалізації продукції 
(товарів,  робіт, послуг) 
– понад 40 млн євро; 
3) балансова вартість 
активів – понад 
20 млн євро 

 
  
 

Форма № 2-ферм
Звітність необов’язкова

Юридична особа 

Форма № 50-сг 
1) кількість працюючих 
більше 50 осіб; 
2) площа угідь більше 
1000 га 

середні, з них   
Фізична особа – 
підприємець 

1) середня кіль-
кість працівників за 
звітний період (ка-
лендарний рік) 
коливається між 51 
та  249 особами; 
2) річний дохід 
від діяльності є 
сумою, еквівалент-
ного від 10 до 
50 млн євро, визна-
чену за середньорі-
чним курсом НБУ 

1) середня кількість 
працівників – до 250 
осіб; 
2) чистий   дохід  від  
реалізації  продукції 
(товарів,  робіт, послуг) 
– до 40 млн євро; 
3) балансова вартість 
активів – до 20 млн євро 

Форма № 2-ферм
Звітність необов’язкова

Юридична особа 

Форма № 50-сг 
1) кількість працюючих 
більше 50 осіб  
2) площа угідь більше 
1000 га  

малі, з них  

 
Малим сільськогоспо-
дарським підприємст-
вом є підприємство, 
розмір якого менше 
порогових значень 
хоча б за одним 

з тих же статистичних 
критеріїв 

 

 
Фізична особа – 
підприємець 

1) середня кількість 
працівників за звіт-
ний період не пере-
вищує 50 осіб; 
2) річний дохід від 
діяльності не пере-
вищує суму, еквіва-
лентну 10 млн євро, 
визначену за сере-
дньорічним курсом 
НБУ 

1) середня кількість 
працівників – до 50 осіб. 
2) чистий   дохід  від  
реалізації  продукції  
(товарів,  робіт, послуг) 
– до 8 млн євро; 
3) балансова вартість 
активів – до 4 млн євро   

Форма № 2-ферм
Звітність необов’язкова 

Юридична особа Форма № 2-ферм 

у т.ч. мікро-, з них   
Фізична особа – 
підприємець  

1) середня кількість 
працівників за звіт-
ний період (кален-
дарний рік) не пе-
ревищує 10 осіб; 
2) річний дохід від 
діяльності не пере-
вищує суму, еквіва-
лентну 2 млн євро, 
визначену за сере-
дньорічним курсом 
НБУ 

1)  середня кількість 
працівників – до 10 осіб; 
2)  чистий   дохід  від  
реалізації  продукції  
(товарів,  робіт, послуг) 
– до 700 тис. євро; 
3)  балансова вартість 
активів – до 350 тис. 
євро  

Форма № 2-ферм
Звітність необов’язкова

Юридична особа Форма № 2-ферм 
 

*Джерело: Сформовано авторами на основі аналізу законодавчих актів. 
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Дослідивши організаційно-інституційну 
ідентифікаційну структуризацію суб’єктів 
аграрного господарювання категорії «фер-
мерські», можна стверджувати про відсут-
ність їх розподілу за критерієм фактичного 
розміру. Йдеться  про ідентифікацію госпо-
дарств відповідно до розмірних класів, як – 

то в країнах ЄС, де базовими критеріями 
ідентифікації фермерських господарств ви-
ступають економічний та натуральний пока-
зники – поділ ферм здійснюється з ураху-
ванням двох показників: економічного та 
фактичного, що забезпечує більшу ефекти-
вність їх ідентифікації (табл. 3). 

3. Типологізація фермерських господарств за класами економічного та фізичного 
розміру в країнах Європейського Союзу 

За економічним розміром на основі  
стандартного випуску в євро 

За фізичним розміром, що базується на 
використаній сільськогосподарській ділянці  

в гектарах 
Дуже маленькі ферми: <2000 євро Дуже маленькі ферми: <2 га 
Малі ферми: 2 000 євро – <8000 євро Малі ферми: 2 гектари – <20 гектарів

Середні господарства: 8 000 євро – <25 000 євро 
Середні господарства: 20 гектарів –

<100 гектарів 
Великі ферми: 25 000 євро – <100 000 євро Великі ферми: ≥ 100 гектарів 

Дуже великі ферми: ≥ 100 000 євро
Джерело: Малі та великі ферми в ЄС – статистичні дані з опитування структури ферм. URL : 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Small_and_large_farms_in_the_EU_- 
_statistics_from_the_farm_structure_survey. 

Висновки. Сімейне фермерське госпо-
дарство на сьогодні визначене як форма 
підприємницької діяльності, що залежно від 
площі землі,  яка використовується, та об-
сягу реалізованої продукції проводиться як 
зі створенням, так і без створення юридич-
ної особи членами ОСГ з метою організації 
товарного виробництва та задоволення осо-
бистих потреб. Вироблена й перероблена 
продукція є власністю сімейної ферми. Під-
приємницькі форми сімейної ферми покли-
кані підвищити мотивацію селян до набуття 
ними статусу офіційних учасників організо-
ваних ринків продукції та кредитних ресур-
сів, одержувачів державної підтримки сіль-
ськогосподарських товаровиробників, акти-
вних учасників програм розвитку сільських 
територій тощо. 

Вважаємо, що сімейне фермерське гос-
подарство є діяльністю, направленою пер-
шочергово на  забезпечення задоволення 
власних потреб сім’ї, опосередковане моти-
вацією отримати прибуток, за своєю приро-

дою і класичним представленням є ринко-
вим інститутом, дією якого опосередкову-
ється суспільним прогресом, системним, 
постійним підвищенням рівня валового ви-
робництва аграрної продукції та відповідно-
го рівня продовольчого забезпечення. По-
ряд із цим аграрне підприємництво загалом, 
й мале як потенційно найбільш конкурентна 
його форма, завдяки своїй мобільності, є 
індикатором оцінки галузевого, а у випадку 
України – загальнонаціонального рівня доб-
робуту, адже аграрний сектор сьогодні фо-
рмує значну частину ВВП країни. Тому осно-
вним напрямом трансформації ОСГ в ринко-
ве середовище повинна стати трансформа-
ція їх у сімейні фермерські господарства. 
Окрім правової їх інституціоналізації в гос-
подарське право,  назріла проблема форму-
вання дієвого механізму фінансового стиму-
лювання трансформації господарств насе-
лення у суб’єкти підприємства для уможли-
влення державної фінансової підтримки та-
ких сільгосптоваровиробників. 
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Malik M.Yo., Shpykuliak O.H., Mamchur V.A. Institutional formalization for development of family farms in Ukraine 

The purpose of the article is to reveal methodological principles of institutional formalization of family farms, to define insti-
tutional contours for establishing mechanism of economic status of a subject “family farm” taking into account the national institu-
tional and legal basis and the foreign experience for institutionalizing the farm structure. 

Research methods. The research basis are the theoretical foundations of the institutional analysis of economic processes and 
phenomena, the methodology of interdisciplinary synthesis of methodical components of the institutional and classical economic 
theory, namely: from the institutional theory for prioritization has been determined the comparative method (for generalization of 
the institutional foundations for formalization of family farms); from an economic point of view authors have highlighted the 
method of systematic and structural analysis (for analytical assessment and structuring of institutional and organizational priorities 
for formalization of family farms in the system of organized market taking into account foreign experience and development trends 
of the domestic agrarian sector). 

Research results. Methodical principles for institutional formalization of family farms, development of institutional contours 
for formation of a mechanism for an establishment of the economic status of “family farm” have been proposed, taking into ac-
count the national institutional and legal basis and the foreign experience for institutionalization of the farm structure. 

Elements of scientific novelty. Methodical conception of an institutional beginning of formalization of business entities in the 
agrarian sector has gained further development. It consists from principles’ defining, harmonizing of criteria, defining status of 
family farm as a form of management in accordance with the norms of Ukrainian legislation and the foreign experience for institu-
tionalizing of farm structure. 

Practical significance. Theoretical and methodological foundations for institutionalization of family farms in the organized 
market mechanism of management and main criteria for their identification make it possible to carry out further research on effi-
ciency, evaluate prospects for their development, as well as develop directions of a policy of regulation and support of this man-
agement form. Tabl.: 3. Figs.: 2. Refs.: 36. 

Keywords: institutionalization; institutional formalization; family farm; family farm without legal entity status; private peas-
ant farms. 
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Малик Н.И., Шпикуляк А.Г., Мамчур В.А. Институциональная формализация развития семейных фермерских  
хозяйств в Украине 

Цель статьи – раскрыть методические основы институциональной формализации семейных фермерских хозяйств, 
обозначить институциональные контуры механизма утверждения хозяйственного статуса субъекта "семейная ферма" с 
учетом национальной институционально-правовой базы и зарубежного опыта институционализации фермерского уклада. 

Методика исследования. В основу методики исследования положены теоретические основы институционального ана-
лиза экономических процессов и явлений, методологию междисциплинарного синтеза методических составляющих ин-
ституциональной и классической экономической теории: с институциональной теории для применения приоритетным 
определён сравнительный метод (для обобщения институциональных основ формализации семейных ферм); с экономиче-
ской – метод системного и структурного анализа (для аналитической оценки и структурирования институциональных, 
организационных приоритетов формализации семейных ферм в систему организованного рынка с учетом зарубежного 
опыта и тенденций развития отечественного аграрного сектора). 

Результаты исследования. Предложены методические основы институциональной формализации семейных фермерс-
ких хозяйств, разработки институциональных контуров формирования механизма утверждения хозяйственного статуса 
"семейная ферма" с учетом национальной институционально-правовой базы и зарубежного опыта институционализации 
фермерского уклада. 

Элементы научной новизны. Получило дальнейшее развитие методическое представление об институциональном 
начале формализации субъектов хозяйствования в аграрном секторе, которое заключается в определении принципов, 
согласовании критериев, определении статуса семейной фермы как формы хозяйствования в соответствии с нормами 
законодательства Украины и анализа зарубежного опыта институционализации фермерского уклада. 

Практическая значимость. Раскрытые теоретико-методические основы институционализации семейных фермерских 
хозяйств в организованный рыночный механизм хозяйствования и основных критериев их идентификации позволяют в 
дальнейшем проводить исследования эффективности, оценивать перспективы их развития, а также осуществлять раз-
работку программных направлений политики регулирования и поддержки этой формы хозяйствования. Табл.: 3. Илл.: 2. 
Библиогр.: 36.  

Ключевые слова: институционализация; институциональная формализация; семейное фермерское хозяйство;  
семейное фермерское хозяйство без статуса юридического лица; личные крестьянские хозяйства. 
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Поглиблення співпраці між Мінагрополітики та ФАО сприятиме  
досягненню глобальних цілей сталого розвитку 

Україна взяла участь у роботі 26-ої сесії Комітету ФАО з сільського господарстві в 
м. Рим (Італія) з вирішення глобальних проблем у галузі сільського господарства, харчу-
вання та розробки пропозицій щодо узгоджених дій держав-членів ФАО. Ключовими за-
вданнями цієї сесії було визначено забезпечення сталого виробництва продовольства та 
ведення сільського господарства, адаптованого до умов змін клімату. 

«Людство постало перед безпрецедентним подвійним викликом: необхідність викорі-
нення голоду і пом’якшення наслідків впливу зміни клімату на аграрне виробництво. Під-
тримуючи Стратегію ФАО щодо зміни клімату, направлену на стимулювання глобальних 
перетворень в підтримку сталого сільського господарства, Україна впроваджує націона-
льну Стратегію державної політики у сфері адаптації до змін клімату на період до 2030 
року», – зазначила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Олена 
Ковальова під час зустрічі з Генеральним директором ФАО Жозе Граціану да Сілва в ра-
мках роботи 26-ої сесії Комітету. 

Паном Жозе Граціану да Сілва підтримано напрями діяльності Міністерства в межах 
Рамкової програми співробітництва між Україною та ФАО на 2016–2019 роки, зокрема, 
розвиток органічного виробництва, земельна реформа, підтримка малих та середніх ви-
робників, а також зусилля, направлені для забезпечення епізоотичного та фітосанітар-
ного благополуччя в рамках глобальної ініціативи попередження транскордонних і нових 
виникаючих загроз для сільського господарства і продовольчих систем. 

«Ефективне співробітництво з ФАО визначається Україною як важливий чинник при 
формуванні як продовольчої, так і зовнішньоекономічної стратегії розвитку країни. Для 
розширення співпраці з міжнародною організацією у Мінагрополітики готуються пропо-
зиції до проекту Програми співробітництва ФАО з Україною на 2020–2023 роки», – резю-
мувала Олена Ковальова. 

Довідково. Комітет із сільського господарства (КСХ) є одним з керівних органів ФАО, 
що забезпечує загальне керівництво в сфері розробки політики та нормотворчої діяльно-
сті з питань, що стосуються сільського господарства, тваринництва, продовольчої безпе-
ки, харчування, розвитку сільських регіонів і управління природними ресурсами. Засно-
ваний в 1971 р. Комітет складається з більш ніж 100 країн-членів і зазвичай провадить 
наради один раз на два роки, але при необхідності може проводити і додаткові сесії. 

Порядок денний поточної 26-ої сесії Комітету ФАО передбачав розгляд питань забез-
печення сталого глобального виробництва продовольства (стійкі продовольчі системи, 
агроекологія, підвищення привабливості сільських районів), а також ведення раціональ-
ного адаптованого сільського господарства (Стратегія ФАО щодо зміни клімату, пробле-
ми дефіциту води, збереження біорізноманіття). 
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