
Тема 7. Правове становище фермерського та особистого селянського 

господарства. 

Семінарське заняття 3 

Тема. Господарська діяльність селянського господарства. 

Мета: сформувати у студентів знання щодо поняття «фермерське 

господарство», «особисте селянське господарство», їх правове становище та 

особливості функціонування. 

План 

1.  Поняття та ознаки фермерських господарств. 

2. Поняття та ознаки особистих селянських господарств. 

3. Нормативно-правові акти, що визначають правове становище 

фермерського господарства. 

4. Загальна характеристика Закону України «Про фермерське 

господарство». 

5. Статутна правосуб’єктність фермерського господарства як суб’єкта 

аграрного права. 

6. Особливості реорганізації та ліквідації фермерських і особистих селянських 

господарствах. 

7. Нормативно-правові акти, що визначають правове становище 

особистого селянського господарства. 

8. Загальна характеристика Закону України «Про особисте селянське 

господарство». 

9. Особливості господарської діяльності особистих селянських господарств. 

Ключові поняття та категорії: особисте селянське господарство, майно, яке 

використовується для ведення особистогоселянського господарства, сільський 

зелений туризм, присадибна земельна ділянка, облік особистих селянських 

господарств, державна підтримка особистого селянського господарства, зайнятість 

членів особистого селянського господарства. 

Реферати 

1. Порівняльно-правова характеристика фермерських та особистих селянських 

господарств як суб’єктів господарської діяльності. 

2. Особливості державної реєстрації фермерських господарств. 

3. Особливості державної реєстрації особистих селянських господарств. 

4. Взаємодія фермерських та особистих селянських господарств з іншими 

суб’єктами аграрного права, уповноваженими органами державної влади та 

місцевими органами самоврядування. 

5. Особливості реорганізації та ліквідації фермерських селянських господарств. 

6. Особливості реорганізації та ліквідації особистих селянських господарств. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Особливу увагу необхідно звернути на поняття фермерського і особистого 

селянського господарства, знати їх відмінності та юридичні ознаки, а також 

особливості державної реєстрації фермерського і особистого селянського 

господарства, вимоги до статуту фермерських господарств порядок його розробки, 

прийняття та затвердження, порядок виникнення та припинення членства в 

фермерських і особистих селянських господарствах. 



Ключовим актом законодавства, який регулює питання створення та 

діяльності ФГ, є Закон від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» 

(далі – Закон № 973). Він спрямований на створення громадянам умов для 

виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації 

на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також забезпечення правового та 

соціального захисту фермерів України та раціонального використання і охорони 

земель  

ФГ – це форма підприємницької діяльності громадян, які (ст. 1 Закону № 973): 

виявили бажання виробляти товарну сільгосппродукцію, здійснювати її 

переробку та реалізацію;  

мають на меті отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у 

власність та/або в користування, у тому числі в оренду, для ведення ФГ, товарного 

сільгоспвиробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону. 

Право на створення ФГ має кожний дієздатний громадянин України, який 

досяг 18 років та захотів організувати ФГ (ст. 5 Закону № 973). Особливості ФГ 

полягають у такому: може бути створене одним або кількома громадянами 

України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону. Так, згідно зі ст. 

3 Сімейного кодексу (далі – СК) родичі – це члени родини за кровним 

спорідненням (без встановлення обмежень стосовно поколінь або близості 

споріднення), а членами сім’ї можуть бути, окрім членів родини за кровним 

спорідненням, – подружжя, особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки, рідна або усиновлена дитина; має 

власне найменування та може мати печатку; підлягає державній реєстрації як 

юрособа або фізособа-підприємець. 

Отже, для створення ФГ має бути волевиявлення громадянина або громадян 

на ведення такого господарства та наявність хоча б однієї земельної ділянки, 

наданої їм у власність та/або в користування, у тому числі в оренду, із певним 

видом цільового використання. За наявності як мінімум цих факторів можна 

ініціювати створення ФГ.  

Форми ФГ Закон № 973 визначає чотири форми ФГ: ФГ – юрособа; сімейне 

ФГ – юрособа; ФГ – фізособа-підприємець; сімейне ФГ – фізособа-підприємець. 

ФГ, зареєстроване як юрособа, діє на основі статуту. У статуті зазначаються: 

найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета 

діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, 

порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього 

та інші положення, необхідні для організації діяльності.  

ФГ, зареєстроване як юрособа, має статус сімейного ФГ за умови, що в 

його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого 

господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї. Сім’ю складають особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки (ст. 3 СК). 

Сімейне ФГ може залучати інших громадян виключно для виконання 

сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства 

і потребують спеціальних знань та навичок.  

ФГ без статусу юрособи організовується на основі діяльності фізособи-

підприємця і має статус сімейного ФГ за умови використання праці членів такого 

господарства, якими є виключно фізособа-підприємець та члени її сім’ї. Окремо 



визначено, що створюється таке сімейне ФГ на підставі договору (ст. 81 Закону № 

973). Договір про створення сімейного ФГ укладається членами однієї сім’ї в 

письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Форму такого договору 

законодавством не установлено, тому він укладається в довільній формі, але 

повинен містити (ч. 5 ст. 81 Закону № 973): найменування, місцезнаходження 

(адресу) господарства, мету та види його діяльності; порядок прийняття рішень та 

координації спільної діяльності членів ФГ; правовий режим спільного майна 

членів господарства; порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку 

або збитків) діяльності ФГ між його членами; порядок вступу до господарства та 

виходу з нього; трудові відносини членів ФГ, інші положення, що не суперечать 

чинному законодавству. Головою сімейного ФГ без статусу юрособи є член сім’ї, 

зареєстрований як фізособа-підприємець і визначений договором про створення 

сімейного ФГ. Такий голова або уповноважений ним один із членів господарства 

мають право виступати від імені ФГ. В інших формах ФГ головою є засновник або 

інша визначена у статуті особа. Тобто голова ФГ визначається саме у статуті, а не 

в договорі, як у випадку із сімейним ФГ. Зверніть увагу: у чинному законодавстві 

немає вимог, що головою ФГ повинен бути його засновник. Єдина умова – він має 

бути повнолітнім та повністю дієздатним. Як бачимо, форму ФГ обирають 

виходячи з кількості членів господарства. Якщо на початку ініціатором створення 

буде один громадянин, який зареєструє ФГ лише як фізособа-підприємець, то 

згодом, коли до його діяльності приєднаються родичі, нічого не завадить внести 

зміни або взагалі перереєструвати таку фізособу на юрособу – сімейне ФГ (шляхом 

перетворення). У такому разі члени сім’ї, а також родичі зможуть стати членами 

цього ФГ після внесення змін до статуту. 

Слід акцентувати увагу на склад земель фермерського господарства а також 

порядок формування та використання майна зазначених підприємств. 

Ключовим елементом, без якого неможливе створення ФГ, є земельна ділянка. 

Так, згідно зі ст. 8 Закону № 973 ФГ підлягає державній реєстрації в порядку, 

установленому для держреєстрації юросіб та фізосіб-підприємців, за умови 

набуття одним або кількома громадянами України, які виявили бажання створити 

ФГ, права власності або користування земельною ділянкою. Тобто для здійснення 

держреєстрації ФГ має бути оформлене право користування (договір оренди землі) 

або власності (державний акт на право власності на землю, свідоцтво про 

держреєстрацію права власності на нерухоме майно, витяг з держреєстру прав 

тощо) на земельну ділянку, де буде здійснюватися діяльність. Земельні ділянки 

державної та комунальної власності надаються у власність або користування для 

ведення ФГ у порядку, передбаченому Земельним кодексом, зокрема ст. 118, 123, 

134. Як випливає із визначення ФГ, його діяльність здійснюється на земельних 

ділянках сільськогосподарського призначення з видом використання – «для 

ведення ФГ», «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», «для 

ведення особистого селянського господарства». Принципових вимог до наявності 

того чи іншого виду використання не встановлено. Це залежить від того, яку 

ділянку при відведенні з земель сільгосппризначення обрала особа, що створює 

ФГ, або яка ділянка для відведення була в наявності та є більш привабливою для 

ведення діяльності в тій місцевості, або яка ділянка вже є у власності/користуванні 

особи (осіб). 



Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Розкрийте поняття, юридичні ознаки та особливості особистого селянського 

господарства. 

2. Охарактеризуйте право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її 

надання. 

3. Які особливості ведення особистого селянського господарства. 

4. У чому полягає державна підтримка особистого селянського господарства. 

5. Розкрийте порядок створення фермерського господарства. 

6. Який правовий режим майна фермерського господарства. 

7. Опишіть умови та порядок припинення діяльності фермерського 

господарства. 
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