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Для того, щоб добровільно застрахуватися, член фермерського господарства повинен подати у 

відповідний територіальний орган Пенсійного фонду України заяву. З особою, яка подала заяву про 

добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, після перевірки 

викладених відомостей, орган Пенсійного фонду України  протягом 30 календарних днів з дня його 

отримання укладає договір про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. Особи беруть добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального 

страхування протягом терміну, визначеного в договорі, але не менше одного року. Єдиний соціальний 

внесок вказані особи сплачують щомісячно до 20-го числа наступного місяця. Таким чином, учасники 

добровільного страхування права отримання страхового стажу та соціального захисту. Тобто, особи, які 

працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом) підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, а члени  цього ж господарства лише мають 

право на добровільне державне соціальне страхування.  

 Отже, з викладеного вище випливає, що в системі права існує два закони, які фактично суперечать 

один одному. На нашу думку, необхідно ліквідувати дану колізію норм права.  А  саме потрібно внести 

зміни до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  та ЗУ «Про збір та облік єдиного 

внеску   на загальнообов'язкове державне  соціальне страхування» і включити до списку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому  державному пенсійному страхуванню членів фермерських господарств, тобто 

фактично визначити пріоритет  ч. 1 ст. 34  ЗУ «Про фермерське господарство». Це дасть змогу зробити  

загальнообов’язковим державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів цього господарства, а 

це означає своєрідну  впевненість у майбутньому. Ці зміни й будуть слугувати своєрідною гарантією для  

членів фермерського господарства на отримання пенсії в майбутньому.                                    
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 

Залежність від природних чинників, яскраво виражений сезонний характер виробництва, а також  

відсутність регулярних протягом року достатніх доходів призводять до того, що агропромисловий комплекс 

є найбільш відсталою в техніко-технологічному і уразливою у фінансово-економічному відношенні галуззю 

економіки. Важливо зазначити той факт, що рівень фермерського господарського виробництва 

безпосередньо впливає на стан продовольчої безпеки держави, його соціальну стабільність.  

Серед практиків та науковців виникає ряд дискусій, з приводу того,  яка з організаційно-правових 

форм господарювання є найбільш оптимальною та ефективною. На нашу думку, з врахуванням 

міжнародного досвіду розвинутих країн світу та сучасних тенденцій в агропромисловому комплексі України 

такою одиницею є фермерське господарство. Питанням формування землекористувань нового типу, зокрема 

проблемами та перспективами розвитку та функціонування фермерських господарств присвячено праці 

українських науковців П. Гайдуцького, М. Дем’яненка, Л. В. Корнілова, Н.Фещенко, О. Шубравської та 

інших.  

На законодавчому рівні сьогодні закріплено поняття фермерського господарства, що розглядається як 

форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання 

виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 

отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно 

до закону [1]. Отже, це одна з перспективних організаційно-правових форм ведення сільського 

господарства, яка сприяє самостійності й зацікавленості виробника в кінцевих результатах роботи. 

Існування фермерства в Україні пов'язане передусім із виникненням інституту приватної власності на 

землю, а відповідно — зі зміною юридичної природи майнових відносин на селі.  
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Виникнення фермерських господарств в Україні пов’язане з реформуванням аграрних відносин та 

здійсненням ринкових економічних перетворень. Як справедливо зазначає Н.І.Титова, йдеться про 

ліквідацію монопольного існування таких суб'єктів, які уособлювали лише крупні суспільні форми 

господарювання на землях сільськогосподарського призначення (колгоспів та радгоспів), і виникнення 

нових форм господарювання на цих землях [2, с.3]. 

Головними проблемами, які перешкоджають та гальмують розвиток фермерських господарств є 

наступні: виділення недостатніх розмірів земельних наділів для ведення ефективного господарювання; 

неврегульованість ринку збуту продукції; недостатня матеріально-технічна база фермерських господарств; 

недосконалість механізму довгострокового кредитування та оподаткування фермерських господарств; 

низьке та неефективне інформаційно- консультаційне забезпечення фермерів; нерозвинута інфраструктура; 

несвоєчасні розрахунки заготівельних організацій; брак коштів для поновлення основних фондів, закупівлі 

поголів’я худоби, насіння, добрив, засобів догляду за рослинами.  

Значущою проблемою фермерського господарства є слабка державна підтримка фермерського 

господарства. Незважаючи на наявність достатнього законодавчого і нормативно-правового забезпечення 

щодо державної підтримки фермерського господарського виробництва,  державній політиці у цій сфері 

притаманна низка проблем, зокрема:  

- низький рівень обізнаності селян щодо можливостей одержання ними державної допомоги, 

складний процедурний механізм і непрозорість її отримання, внаслідок чого основна маса вітчизняних 

товаровиробників, які потребують такої підтримки, залишаються поза її межами: у 2010 р. із 52 тис 

сільськогосподарських підприємств підтримкою скористалися лише 2,3 тис, пільгові кредитні ресурси 

використовували лише 10 % фермерських господарств, соціально спрямовані дорадчі послуги в 11 регіонах 

країни взагалі не надавалися.[4] 

- припинення дії державних цільових програм, внаслідок чого окремі напрями державної підтримки 

сільського господарства припинили існування. Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм», з червня 2011 р. втратили чинність 

Державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів на період до 2015 р. та Державна цільова програма створення оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, які діяли з 2009 р. [5]. 

- низький рівень використання державою непрямих заходів підтримки аграрного сектору. В Україні 

відсутні програми щодо охорони сільськогосподарських земель, їх раціонального землекористування, 

консервації деградованих та малопродуктивних земель. Не розроблено механізми державної компенсації 

при страхуванні сільськогосподарської продукції, передбачені Законом України «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». 

  На нашу думку, для усунення проблеми державної підтримки  фермерського господарства необхідно 

провести ряд заходів, адже державні структури  повинні відповідно рівню своєї компетенції в тій або іншій 

формі брати участь в держрегулюванні і розвитку агропромислового виробництва, забезпеченні державної 

підтримки господарюючих суб'єктів агропродовольчого сектора економіки. Зважаючи на складність 

проблем державної підтримки і необхідність забезпечення, виходячи з соціально-політичних і економічних 

умов,  урахування вимог ринку і інших чинників, особливу увагу необхідно звернути на: 

1. Рівень компетентності органів управління агропродовольчого сектора, а також на 

обізнаність населення про можливості отримання державної фінансової допомоги при ведені фермерського 

господарства, використання наданих ним можливостей а також на наявність і вірне використання наявних 

державних ресурсів;  

2. Передбачити у Держбюджеті на 2015 р. і наступні роки збільшення фінансування заходів 

щодо підтримки фермерських господарств за бюджетними програмами «Фінансова підтримка фермерських 

господарств» та «Надання кредитів фермерським господарствам», що сприятиме підтримці починаючих 

фермерів; 

3. Вищим та професійним навчальним закладам  України відповідного профілю 

організовувати на постійній основі курси та семінари для керівників і працівників сільськогосподарських 

підприємств, фермерів, з метою підвищення їхніх кваліфікаційних знань у галузі сільськогосподарського 

виробництва, системи управління галуззю, механізмів державної підтримки, оволодіння новітніми науково-

технічними розробками тощо. 

   Підсумовуючи викладене вище слід зазначити, що фермерські господарства мають низку переваг 

над іншими формами сільськогосподарських підприємств в Україні, а саме тому мають можливості для 

розвитку, який залежить від економічної та політичної стабільності в країні. Тому саме уряд нашої держави 

повинен створювати сприятливі умови для їх діяльності, а фермер зобов’язаний піклуватись про охорону 

земель від антропогенних та природних явищ та дотримуватись принципу отримання прибутку при 

збереженні родючості ґрунтів.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

З точки зору права, сільськогосподарська кооперація – це комплексна багатогалузева структура, що 

регулюється нормами, які відносяться до різних галузей законодавства. Створення і розвиток 

сільськогосподарських кооперативів, їхні відношення з іншими економічними контрагентами в законодавчій 

практиці країн з ринковою економікою традиційно регулюється нормами цивільного права. До них 

застосовуються також норми адміністративного, фінансового, податкового, земельного, трудового 

законодавства. Проте жодна з названих галузей права не може здійснити всебічне регулювання діяльності 

сільськогосподарських кооперативів.  

       Дану проблематику досліджували наступні вчені: О.В. Гафурова, В.М. Єрмоленко, В.В. 

Костицький, П.Ф. Кулинич,  М.А. Мацько, В.Л. Мунтян, О.О. Погрібний, Т. П. Проценко, Н.І. Титова, В. Ю. 

Уркевич,  

Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.З. Янчук та інші. 

Сьогодні можна говорити про три основні групи законодавчих актів, нормами яких регламентуються 

кооперативні відносини у сільському господарстві: 

 загальне законодавство, дія якого поширюється на всіх суб'єктів господарювання; 

 галузеве законодавство (особливо земельне, аграрне, цивільне та ін.); 

 спеціальне законодавство (кооперативне, зокрема аграрно-кооперативне) [1]. 

Конституційне визнання можливості створення і функціонування кооперативних організацій є 

фундаментом для створення кооперативного законодавства у вигляді спеціальних законів та окремих 

положень цивільного, аграрного, земельного й іншого законодавства. 

Згідно зі ст. 24 Цивільного кодексу України, – одним із видів юридичних осіб є кооперативні 

організації та їхні об’єднання. Однак недоліком цього кодексу є те, що кооперативи представлені лише 

одним видом – виробничими кооперативами.  

В Господарському кодексі України зазначено, що кооперативи як добровільні об’єднання громадян з 

метою спільного вирішення економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у 

різних галузях. Крім того вказано, що з метою здійснення господарської діяльності на засадах 

підприємництва громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи.  

Цивільне законодавство визначає правосуб'єктність сільськогосподарського кооперативу як 

юридичної особи. Окрім того, і договірні відносини сільськогосподарських кооперативів з іншими 

суб'єктами господарювання регулюються Цивільним та Господарським кодексами України. Роль цивільно-

правових норм у регулюванні кооперативних відносин зростає й надалі. Цивільний кодекс окремим 

параграфом регулює правове становище виробничих кооперативів. 

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» містить в собі положення, спрямовані на 

відродження сільськогосподарських кооперативів на засадах міжнародних кооперативних принципів, 

господарської ініціативи, а також на підвищення ефективності господарювання в сільському господарстві 

[2]. Однак більшість проблем, пов’язаних із функціонуванням кооперативів в економічній системі держави 

вирішено так і не було.  

Важливе значення для регулювання кооперативних відносин має законодавство про працю, про 

банкрутство, кредитне, податкове законодавство тощо. Однак, нормативні акти, які регулюють відносини, 

особливо в галузі оподаткування, кредитування, майже зовсім не враховують аграрної, а тим більше 

кооперативної, специфіки таких форм господарювання, як сільськогосподарські кооперативи. Специфіка 

кооперативної природи сільськогосподарського кооперативу пов'язана з тим, що отримання прибутку тут не 

є самоціллю, а лише засобом задоволення матеріальних та інших потреб членів підприємства [3]. 

10 липня 2003 р. було прийнято Закон України «Про кооперацію». Однак, базовий кооперативний 

закон фактично виконує тільки формальну функцію, визначаючи на рівні основ галузевого законодавства 

лише принципові засади діяльності кооперативів. 

Таким чином, законодавство, яке в тій чи іншій мірі має значення для сільськогосподарської 

кооперації, є досить об'ємним, однак непослідовним, і часто суперечливим, окремі норми його є застарілими 

і не зовсім придатними для регулювання сучасних суспільних відносин в галузі аграрно-кооперативного 
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