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при эффективном государственном регулировании. Однако использование разных 

методов, форм, инструментов государственного управления не может быть жестко 

заданным на длительный промежуток времени, целесообразность их использования 

надо постоянно пересматривать, поскольку развитие рыночной экономики, ёё среды 

изменчиво, нестабильно, многовариантно, своеобразно. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

Мохненко Андрій Сергійович 

Херсонський державний університет 

Здійснення в даний час в Україні економічної реформи, виникнення нових 

соціальних і економічних орієнтирів, найважливішим з яких, безумовно, є поява 

приватної власності на засоби виробництва (включаючи землю), викликало необхідність 

принципового перегляду правової бази для функціонування народного господарства 

країни в цілому і сільського господарства, зокрема. 

Процеси реформування в АПК супроводжувалися кардинальними змінами в 

діяльності організаційно-господарських структур. Так, на базі колишніх господарських 

формувань утворились нові форми господарювання, розширили діяльність господарства 

населення та видозмінилися господарства суспільного сектору. Важливе місце в цих 

перетворюючих процесах займає фермерство, як одна з провідних форм 

господарювання в розвинених країнах світу. 

Специфічність дослідження діяльності фермерських господарств в Україні, на 

відміну від інших організацій та господарських структур у сільському господарстві, 

полягає в тому, що неможливо повною мірою використати історичний підхід. Вік їх 

існування досить короткий, а об’єктивність дослідження і полягає в тому, щоб 

розглянути  об’єкт через призму минулого, оцінити сучасний етап розвитку і на основі 

цього заглянути в його майбутній стан. У цій науковій тріаді випадає одна важлива 

ланка – історичне минуле нашого вітчизняного фермерства. Для усунення цих прогалин 

ми передбачаємо вивчити досвід функціонування фермерських господарств у 

зарубіжних країнах. 

В Україні формування аграрного законодавства щодо становлення та розвитку 

фермерства почалося з прийняття у 1991 році Закону України "Про селянське 

(фермерське) господарство". Згодом він втратив чинність на підставі Закону України 

"Про фермерське господарство", який було прийнято у 2003 році та який на сьогодні 

регулює усі питання пов’язані з діяльністю фермерських господарств. 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та 

діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності 

громадян у галузі сільського господарства України.  
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Закон спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо 

виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального 

використання і охорони земель фермерських господарств, правового та соціального 

захисту фермерів України. 

У законі прописано поняття фермерського господарства, його створення та 

діяльність, надання допомоги фермерам, права та обов’язки фермерів, майнові права та 

інші питання щодо розвитку фермерства в Україні. 

Важливим кроком на шляху розвитку фермерства в Україні було створення на 

підставі Закону України "Про фермерське господарство" Українського державного 

фонду підтримки фермерських господарств який є державною бюджетною установою, 

яка виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки 

становлення і розвитку фермерських господарств, діє на основі Статуту, який 

затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики 

України. 

З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян України, які ведуть 

фермерське господарство, а також створення сприятливих умов для розвитку 

фермерських господарств було створено Асоціацію фермерів та приватних 

землевласників України, яка представляє інтереси громадян, які ведуть фермерське 

господарство, перед Президентом України, Верховною Радою України, центральними та 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та 

вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регулює діяльність 

фермерських господарств, на розгляд центральному органу виконавчої влади з питань 

аграрної політики України.  

Законодавство, регулююче аграрні відносини, знаходиться у стадії розвитку. 

Багато питань, пов'язаних з організацією і діяльністю фермерських господарств, 

вимагають детальнішого врегулювання, а неможливість позитивного рішення ряду 

проблем, з якими стикаються фермери в рамках існуючого законодавства, значно 

уповільнює процес виникнення і становленні селянських господарств в Україні. 
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ЕФЕКТИВНЕ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – НАДІЙНЕ ПІДГРУНТЯ 

ДОСКОНАЛОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Некряч Анастасія Іванівна 
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Складність і суперечливість процесів, що відбуваються в світі та масштабність 

соціально-економічних реформ, започаткованих  в Україні, потребують якісно нового 

розуміння ролі і місця  громадянського суспільства та  одного з найважливіших його 

інститутів - місцевого самоврядування.  

В свою чергу, чим міцнішим і надійнішим є фундамент цих зв`язків, 
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