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І. Поняття та основні ознаки фермерського господарства, порядок його створення. 

 Правову базу для створення та припинення існування фермерського господарства створює 

законодавство, яке можна поділити на три групи:  

1) загальне законодавство, що діє стосовно всіх господарюючих суб'єктів;  

2) галузеве (земельне, аграрне, цивільне, трудове, фінансове та інше) законодавство, яке 

закріплює певні однорідні суспільні відносини і торкається фермерського господарства ;  

3) фермерське законодавство, як специфічна спеціалізована, комплексна галузь 

законодавства, що лише формується як галузеве утворення і яке присвячено лише фермерському 

господарству .  

Фермерське господарство — 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. Тобто воно стосується найважливіших положень аграрної реформи в Україні й 

формує нового та перспективного суб'єкта аграрно-правових відносин. 

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили 

бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та 

реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення 

фермерського господарства. Фермерське господарство є юридичною особою. Воно може бути 

створене одним або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї.  

Фермерське господарство має своє найменування, печатку та штамп і 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, 

що не суперечать чинному законодавству. 

Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 

14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського 

господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства. Членами 

фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором 

(контрактом).  

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа. 

Голова фермерського господарства репрезентує його у відносинах з органами державної влади, 

підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями, а 

також укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії. Він може 
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письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка 

працює за контрактом.  

Фермерське господарство є рівноправним учасником аграрного ринку.  

На основі аналізу правового статусу фермерського господарства можна виокремити такі 

притаманні йому ознаки:  

 фермерське господарство складається з трьох компонентів — майнового 

комплексу, земельної ділянки та громадян, які об'єдналися для здійснення товарного 

сільськогосподарського виробництва;  

 воно є юридичною особою з наявністю всіх притаманних юридичній особі ознак;  

 воно є суб'єктом підприємницької діяльності у сфері товарного 

сільськогосподарського виробництва, тобто діє на аграрному ринку з метою отримання 

прибутку. 

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин 

України, який досяг 18-річного віку, виявив відповідне бажання, має документи, що 

підтверджують його здатність займатися сільським господарством, і витримав професійний 

відбір.  

Першочергове право на створення такого господарства надається громадянам, які 

проживають в сільській місцевості, мають відповідну кваліфікацію або досвід роботи в 

сільському господарстві Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право 

облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої для ведення фермерського 

господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих 

об’єктів господарства. Якщо постійне місце проживання членів фермерського господарства 

знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої 

фермерської садиби, якій надається поштова адреса. 

Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надається за рахунок 

бюджету допомога на будівництво під’їзних шляхів до фермерського господарства, електро- і 

радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем.  

Переселенцям, які створюють фермерське господарство в трудонедостатніх населених 

пунктах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, надається одноразова грошова 

допомога за рахунок державного бюджету у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів 

України.  

Фермерське господарство створюється виключно на добровільних засадах. Професійний 

відбір осіб, які виявили бажання створити таке господарство, здійснює районна (міська) 

професійна комісія з питань створення фермерських господарств, склад якої формує і затверджує 

районна (міська). До складу професійної комісії входять представники органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування території, на якій передбачається відведення земельної 

ділянки для створення фермерських господарств, представники Асоціації фермерів та приватних 

землевласників і громадських організацій. 

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у виконавчому комітеті міської, 

районної у місті ради або в районній, районних міст Києва і Севастополя державних 

адміністраціях за місцем проживання особи або місцезнаходженням земельної ділянки. 

Спеціальний порядок державної реєстрації фермерських господарств визначається ст. 8 Закону 

України "Про фермерське господарство".  

Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства 

1. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому 

законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за умови 

набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання 

створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою. 

Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без 

набуття статусу юридичної особи 

1. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною 

особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення 

сімейного фермерського господарства. 



2. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною 

особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за 

місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства. 

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного 

ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі. 

3. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, 

визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який 

реєструється як фізична особа - підприємець. 

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського 

господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа 

- підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, 

встановленому законом. 

4. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право 

виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним 

законодавством порядку один із членів господарства. 

5. Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства 

визначають: 

а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності; 

б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства; 

в) правовий режим спільного майна членів господарства; 

г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності 

господарства між його членами; 

ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього; 

д) трудові відносини членів господарства; 

е) прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні 

дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються); 

є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству. 

6. Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського 

господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної аграрної політики. 

Рішення про припинення діяльності фермерського господарства приймається:  

 власником у разі реорганізації або ліквідації фермерського господарства; 

 якщо не лишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, 

який бажає продовжити діяльність господарства, виконавчим комітетом міської, районної у 

місті ради або районною, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями 

за місцем проживання особи або місцезнаходженням земельної ділянки;  

 у разі банкрутства фермерського господарства господарським судом. 

Спори про припинення діяльності фермерського господарства та розподілу його майна 

вирішуються судом. 

 

ІІ. Правовий режим майна фермерського господарства, його господарська діяльність. 

Під правовим режимом майна розуміють встановлені правовими нормами структуру цього 

майна, порядок його формування (придбання), використання і вибуття, а також звернення на 

нього стягнення кредиторів. 

Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про фермерське господарство» до складу майна фермерського 

господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, 

матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті 

господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені 

законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, 

спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), 
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грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного 

капіталу. 

Майно фермерського господарства належить йому на праві власності (ст.20-23). 

Майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства, передаються 

йому на визначений у Статуті термін. 

У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно, в тому числі 

земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі і споруди, засоби виробництва тощо, 

яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у 

власність не заборонено законом. 

Фермерське господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі 

цивільно-правових угод. 

Порядок володіння, користування і розпорядження майном фермерського господарства 

здійснюється відповідно до його Статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами 

фермерського господарства та законом. 

Член фермерського господарства має право на отримання частки майна фермерського 

господарства при його ліквідації або у разі припинення членства у фермерському господарстві. 

Розмір частки та порядок її отримання визначаються Статутом фермерського господарства. 

Майнові спори між фермерським господарством та його членами вирішуються судом. 

Фермерське господарство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах майна, 

яке є власністю фермерського господарства. 

Звернення стягнення на земельні ділянки, надані у власність для ведення фермерського 

господарства, допускається у випадках, коли у фермерського господарства відсутнє інше майно, 

на яке може бути звернено стягнення. 

За порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і ветеринарних 

норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

здійснення господарської діяльності, голова фермерського господарства несе відповідальність, 

передбачену законом. 

Фермерське господарство як цілісний майновий комплекс включає майно, передане до 

складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов’язання. 

За рішенням членів фермерського господарства відповідно до закону фермерське 

господарство як цілісний майновий комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-

правових угод громадянам України, які мають право на створення фермерського господарства, 

або юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Громадяни, які придбали майно фермерського господарства як цілісного майнового 

комплексу на підставі цивільно-правової угоди, подають у встановленому порядку Статут 

фермерського господарства на державну реєстрацію. 

Успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його 

частини) здійснюється відповідно до закону. 

Якщо фермерське господарство успадковується двома або більше спадкоємцями, то 

земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна 

ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного регіону. 

Науково обґрунтовані регіональні мінімальні розміри земельних ділянок визначаються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, 

та Українською академією аграрних наук і затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Господарська діяльність фермерського господарства (ст. 24-29) 

Фермерське господарство діє на умовах самоокупності. Всі витрати господарство покриває 

за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, 

організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний 

розсуд та ризик підбирає партнерів з економічних зв’язків у всіх сферах діяльності, у тому числі 

іноземних. 

Фермерське господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими 

юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-2003-%D0%BF


Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених фермерським господарством, 

вирішуються відповідно до закону. 

Фермерське господарство зобов’язане дотримуватися встановлених відповідно до 

законодавства екологічних, ветеринарно-санітарних правил і норм щодо якості виробленої 

продукції та інших вимог. 

Реалізація сільськогосподарської продукції, що виробляється фермерським господарством, 

на вітчизняному ринку та її поставки на експорт, а також розрахунки з українськими та 

іноземними партнерами здійснюються відповідно до законодавства України. 

 

Фермерські господарства разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками 

мають право створювати сільськогосподарські кооперативи, кооперативні банки, спілки, інші 

об’єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств. 

Сільськогосподарські кооперативи за участю фермерських господарств утворюються 

відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію". 

Трудові відносини у фермерському господарстві 

Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У 

разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших 

громадян за трудовим договором (контрактом). 

Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, 

залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю. 

Трудові спори у фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом 

порядку. 

З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий 

договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і 

відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати 

праці та її розміри, харчування тощо). 

Облік трудової діяльності у фермерському господарстві ведеться відповідно до 

законодавства України про працю. 

Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському 

господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений 

державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної 

відпустки. 

Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і 

громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, 

виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки. 

 

У власності осіб, які ведуть фермерське господарство, можуть бути земля, житлові будинки, 

квартири, предмети особистого користування, предмети домашнього господарства, продуктивна 

і робоча худоба, птиця, бджолосім'ї, насадження, посіви, посадки сільськогосподарських 

культур, засоби виробництва, вироблена продукція і доходи від її реалізації, транспортні засоби, 

кошти, акції, інші цінні папери, а також інше майно для ведення фермерського господарства 

тощо. 

Майно цих осіб належить на праві спільної сумісної власності, якщо інше не передбачено 

угодою між ними. Майно фермерське господарства перебуває під захистом держави нарівні з 

іншими формами власності. 

Володіння, користування і розпорядження майном здійснюється членами фермерське 

господарства за взаємною домовленістю. Фермерське господарство має право придбавати, брати 

в тимчасове користування майно у підприємств, установ, організацій та в інших фермерських 

господарств і громадян. 

Майнові відносини фермерське господарства регулюються цивільним законодавством. 

Майнові спори між членами фермерське господарства вирішуються судом. 

Фермерське господарство займається господарською діяльністю самостійно. Виходячи із 

економічної доцільності воно визначає напрямки своєї діяльності, спеціалізацію, самостійно 

організує виробництво продукції, її переробку та реалізацію з метою одержання прибутку і 



розширення виробництва; на власний розсуд підбирає партнерів з економічних зв'язків, в тому 

числі іноземних; з метою забезпечення своєї господарської та іншої діяльності має право 

вступати в договірні відносини з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, з 

окремими громадянами. Спори, що виникають під час виконання договорів, вирішуються судом 

або господарським судом. 

Фермерське господарство має право самостійно розпоряджатися виробленою ним 

продукцією, на добровільних засадах укладати з підприємствами, установами і організаціями, що 

здійснюють заготівлю і переробку аграрної продукції, договори на продаж своєї продукції, 

реалізувати її на власний розсуд будь-яким іншим споживачам. 

Фермерське господарство зобов'язане дотримуватись діючих нормативів щодо якості 

продукції, санітарних, екологічних та інших вимог. 

Фермерське господарство діє на умовах самоокупності, де всі витрати покриває за рахунок 

власних доходів. Доходи фермерське господарства формуються за рахунок виручки від реалізації 

продукції, виконання робіт, наданих послуг і використовуються членами господарства на 

власний розсуд. 

 

ІІІ. Поняття особистого селянського господарства, порядок і  умови його створення. 

Особисте селянське господарство — це форма організації індивідуального аграрного 

виробництва на основі приватної власності, побудоване на праці членів сім'ї. На відміну від 

селянського (фермерського) господарства воно не є юридичною особою і не може застосовувати 

працю найманих осіб за контрактом чи договором. 

Особисте селянське господарство слід розглядати як форму сільськогосподарського 

виробництва аграрної продукції і отримання додаткового прибутку (до заробітної плати 

працюючих, пенсії) на основі приватної власності, де задовольняються інтереси громадян, які 

ведуть таке господарство, та суспільства. 

Особистому селянському господарству як формі аграрного виробництва властиві соціальні 

та економічні функції. До соціальних функцій належать: формування господарського 

бережливого ставлення до землі, природи; виховання любові до сільськогосподарської праці, 

трудове виховання та професійна орієнтація молоді; формування професійних якостей сучасного 

підприємця (ініціативність, діловитість, самостійність, навички економічного і дбайливого 

ведення господарства). До економічних функцій цього господарства слід віднести: отримання за 

рахунок високої якості робіт більшої кількості продукції з одиниці площі або голови 

продуктивної худоби; більш оперативна реалізація малими партіями свіжої продукції, що швидко 

псується; підвищення якості земельних ділянок, уніфікація виробничих і побутових відходів, які 

не можуть використовуватися у великому виробництві; можливість повного використання в 

інтересах суспільства трудових ресурсів, не зайнятих у суспільному виробництві; заощадження 

затрат на виробниче будівництво за рахунок використання дрібних господарських будівель; 

вироблення продукції, яку неможливо за існуючими технологіями виготовляти в умовах 

великого виробництва. 

Суб'єктами на право ведення особистого селянського господарства є громадяни, які не 

пов'язані трудовими та членськими відносинами із сільськогосподарськими підприємствами, а 

також ті громадяни, що перебувають у таких відносинах. Особисте селянське господарство 

ведуть працівники сільського господарства, інші громадяни, які здійснюють господарсько-

трудову діяльність в особистому господарстві у вільний від основної праці в суспільному 

виробництві час. 

Земельна ділянка являє собою засіб виробництва як основну базу для ведення особистого 

селянського господарства громадян і територіального розташування житлових і господарських 

будівель. Згідно з Конституцією і Земельним кодексом України носієм земельних і пов'язаних з 

ними прав та обов'язків у особистому господарстві є громадяни України. Ними можуть бути 

також іноземці, особи без громадянства. Іншими словами, безпосереднім носієм земельних прав 

у особистому селянському господарстві є фізичні особи, яким надано земельні ділянки для 

ведення такого господарства. 

Набуття права власності на земельну ділянку відбувається згідно з чинними нормативними 

актами за наявності підстав, передбачених ст. 81 Земельного кодексу України. 



Для ведення такого господарства громадянам за рішенням органів місцевої влади та органів 

місцевого самоврядування передаються безкоштовно у власність земельні ділянки в межах 

населених пунктів, вказаних у земельно-облікових документах, у розмірі не більше 0,2 га (ст. 121 

Земельного кодексу України). 

Указом Президента України від 3 грудня 1999 року «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки» передбачено надання громадянам на 

основі земельної частки (паю) можливості розширювати особисті господарства без створення 

юридичної особи за рахунок цих ділянок. 

Громадянин, який веде підсобне господарство і перебуває в договірних відносинах з 

сільськогосподарським підприємством щодо вирощування або відгодівлі молодняка худоби, 

птиці, реалізації молока та іншої аграрної продукції, може отримати додаткову земельну ділянку 

в користування із земель сільськогосподарського підприємства за відповідним рішенням вищого 

органу управління або адміністрації такого підприємства. 

Слід зазначити, що громадянам, які мають у власності худобу, надаються в користування 

земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби відповідним органом виконавчої влади та 

органом місцевого самоврядування. 

Чинним законодавством (ст.140 Земельного кодексу України) право приватної власності на 

земельну ділянку чи її частину припиняється в разі: добровільної відмови від неї; відчуження 

земельної ділянки за рішенням власника; відчуження земельної ділянки для суспільних потреб 

та ін. Припинення права власності на земельну ділянку в разі добровільної відмови власника 

землі або землекористувача проводиться за його заявою. В цих випадках функція державних 

органів полягає в юридичному оформленні припинення такого права. 

У разі виявлення випадків використання землі не за цільовим призначенням; використання 

земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; систематичної несплати 

земельного податку або орендної плати згідно зі ст. 141 Земельного кодексу України право 

користування земельною ділянкою припиняється. 

 

Питання для обговорення 
1. Поняття та основні юридичні ознаки фермерського господарства, його види.  

2. Поняття та ознаки сімейного фермерського господарства.  

3. Порядок створення фермерського господарства, його склад і державна реєстрація.  

4. Правове регулювання державної підтримки фермерського господарства та сімейного 

фермерського господарства. Податкові відносини та пільги відповідно до законодавства 

України.  

5. Правовий режим земель та майна фермерського господарства.  

6. Правове регулювання праці у фермерському господарстві та сімейному фермерському 

господарстві.  

7. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства.  

8. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства. Особливості 

банкрутства фермерського господарства. 

9. Поняття та юридичні ознаки особистого селянського господарства. Облік особистих 

селянських господарств.  

10. Право на використання земельних ділянок як основи для ведення особистого 

селянського господарства.  

11. Правовий режим майна, що використовується для ведення особистого селянського 

господарства (суб’єкти та об’єкти права власності).  

12. Права та обов’язки осіб, що займаються веденням особистого селянського 

господарства. Надання послуг у сфері сільського (зеленого) туризму.  

13. Державна підтримка особистих селянських господарств.  

14. Правові форми реалізації продукції особистого селянського господарства.  

15. Припинення ведення особистого селянського господарства 

 


