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АНОТАЦІЯ. На основі чинного в Україні законодавства визначено органі-
заційно-правові форми селянських господарств для організації обліку та
оподаткування їх діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: селянське господарство, особисте селянське господар-
ство, селянське господарство — суб’єкт підприємницької діяльності, гос-
подарства населення.

Чинне законодавство України не містить визначення поняття
«селянське господарство», в той час як певні суб’єкти господа-
рювання можна об’єднувати під цим поняттям, враховуючи ос-
новний вид економічної діяльності, ними здійснюваний. Органі-
заційно-правові форми таких суб’єктів господарювання можна
виокремити, базуючись на чинному законодавстві, при цьому
важливим питанням в цьому контексті є вплив організаційно-
правової форми господарювання селянського господарства на ор-
ганізацію обліку та оподаткування їхньої діяльності.

Організація обліку та оподаткування нерозривно пов’язана з
організаційно-правовим статусом суб’єкта господарювання, в да-
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ному дослідженні — це суб’єкт підприємницької діяльності, ос-
новним видом економічної діяльності якого є сільськогосподар-
ське виробництво, чи особисте селянське господарство. Необхід-
но відмітити, що аналіз останніх досліджень, а саме праць
І.В. Свиноуса, А.О. Яркового, О. Хобич та ін. щодо організацій-
но-економічних засад діяльності та оподаткування селянських
господарств, показав дуже поверховий підхід до вирішення пи-
тання щодо класифікації організаційних форм селянських госпо-
дарств для організації обліку і оподаткування. Крім того, засто-
сування державою деяких інструментів щодо соціального захисту
та пенсійного забезпечення осіб, що беруть участь у веденні гос-
подарської діяльності селянських господарств, створило б умови
для вирішення складного соціального питання, у тому числі щодо
пенсійного забезпечення, на селі.

Метою дослідження є спроба з’ясувати організаційно-правові
форми селянських господарств для організації обліку та оподат-
кування їх діяльності.

Чинне в Україні законодавство щодо селянських господарств
можна поділити на дві групи — низка законодавчих актів та нор-
мативно-правових документів регулює функціонування та оподат-
кування особистих селянських господарств (далі — ОСГ); інша
група законодавчих та нормативно-правових документів встанов-
лює порядок обліку та оподаткування селянських господарств —
суб’єктів підприємницької діяльності (далі — селянські госпо-
дарства — СПД). Слід відмітити, що нормативно-правове регу-
лювання діяльності і оподаткування ОСГ та селянських госпо-
дарств — СПД відмінне між собою. Це пояснюється, перш за все,
тим, що такі суб’єкти господарювання як ОСГ не є суб’єктами
підприємницької діяльності, такий статус їм наданий Законом
України «Про особисте селянське господарство» (надалі — За-
кон), що набув чинності в травні 2003 року і визначає правові,
організаційні, економічні та соціальні засади ведення особистого
селянського господарства [1]. Зокрема абз. 3 ст. 1 цього Закону
встановлено, що діяльність, пов’язана з веденням особистого се-
лянського господарства, не відноситься до підприємницької дія-
льності. Для ведення особистого селянського господарства вико-
ристовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 га, передані
фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановлено-
му законом. Члени таких селянських господарств вважаються
працевлаштованими особами і можуть брати участь у загально-
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обов’язковому державному пенсійному і соціальному страхуван-
ні на добровільних засадах.

Згідно абз. 1 ст. 1 цього Закону «Особисте селянське госпо-
дарство — це господарська діяльність, (не особа, а діяльність
прим. авторів), яка проводиться без створення юридичної особи
фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у
сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з ме-
тою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, пе-
реробки і споживання сільськогосподарської продукції, реаліза-
ції її надлишків та надання послуг з використанням майна
особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері
сільського зеленого туризму» [1] (виділено авторами). Цікавим є
той факт, що особисті селянські господарства не потребують
реєстрації. Щоб мати статус ОСГ, фізичній особі достатньо во-
лодіти та/або орендувати земельну ділянку розміром не більше
2,0 га з цільовим призначенням «для ведення особистого селян-
ського господарства»; за таких умов така особа автоматично по-
трапляє до когорти ОСГ.

Окрім Закону, відносини, пов’язані з веденням ОСГ, регулю-
ються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом Украї-
ни, Податковим кодексом України (надалі — ПКУ) та іншими
нормативно-правовими актами.

Доходи громадян, одержані від ведення ОСГ, оподаткову-
ються відповідно до п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, в якому
зазначено, що до загального місячного (річного) оподатковува-
ного доходу платника податку не включаються такі доходи, як
доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогоспо-
дарської продукції (включаючи продукцію первинної перероб-
ки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, нада-
них йому в розмірах (не більше 2 га — прим. автора),
встановлених Земельним кодексом України для ведення ОСГ,
якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в на-
турі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивіду-
ального дачного будівництва [2].

Отримувач доходів від ведення ОСГ подає податковому агенту
довідку про своє право на отримання доходу у джерела його ви-
плати без сплати податку. Форма довідки, строк дії, порядок її ви-
дачі розроблено і затверджено наказом ДПАУ «Про затвердження
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«Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання
доходу від податкового агента без утримання податку та її фор-
ми»» від 21.12.2010 р. № 975. [3] Вказана довідка видається грома-
дянину органами місцевого самоврядування на його вимогу.

У разі прийняття рішення займатися підприємницькою діяль-
ністю, в тому числі у разі перевищення встановленого розміру
земельних ділянок ОСГ для вирощування сільськогосподарської
продукції, фізична особа, в тому числі ОСГ, може зареєструвати-
ся суб’єктом підприємницької діяльності і бути на загальній сис-
темі оподаткування, сплачуючи податок з доходів фізичних осіб
у розмірі 15 % (17 %), або спрощеній системі оподаткування за
єдиним податком.

Порівняльна характеристика систем оподаткування фізичних
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності за єдиним податком
та на загальній системі подано в табл.1.

Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники Спрощена система оподаткування
(єдиний податок)

Загальна система
оподаткування

1 2 4

Нормативно
правове
регулювання

Указ Президента України «Про спроще-
ну систему оподаткування, обліку і звіт-
ності суб’єктів малого підприємництва»
від 3 липня 1998 року № 727/98 [4]

Ст. 177 Податкового
кодексу Україну від
02.12.2010 р. № 2755-VI
[2]

Обов’язкові
умови
застосування

1. Кількість осіб, які перебувають у
трудових відносинах з платником по-
датку, включаючи членів його сім’ї, не
повинна перевищувати 10 осіб
2. Розмір виручки від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) не по-
винен перевищувати 500 тис. грн)

Жодних умов законо-
давством не встановле-
но

Сфера
застосування

Будь-які види діяльності,
Крім спільної діяльності; діяльності за
спеціальним патентом; фінансово-кре-
дитну діяльність; торгівлю лікеро-го-
рілчаними та тютюновими виробами,
паливно-мастильними матеріалами
Не поширюється на: діяльність у сфері
грального бізнесу, обмін валюти; опе-
рації з підакцизними товарами; опера-
ції з дорогоцінними металами і камін-
ням та виробами з них

Не обмежена
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Продовження табл. 1

Показники Спрощена система оподаткування
(єдиний податок)

Загальна система
оподаткування

1 2 4

Розмір податку

Від 20 до 200 грн на місяць. Розмір
єдиного податку збільшують на 50 %
за кожного найманого працівника,
який бере участь у підприємницькій
діяльності.

Суму податку самостій-
но визначають за дани-
ми річної декларації за
ставкою податку на дохо-
ди фізичних особ (15 %;
17 %), задекларованого
фізичною особою — СПД
за підсумками року

Мінімальний
термін роботи Квартал Не встановлено

Податки і збори,
від сплати яких
звільняють фі-
зичну особу —
суб’єкта підпри-
ємницької діяль-
ності

Звільнені від сплати:
— ПДВ;
— податку на прибуток підприємств;
— податку на доходи фізичних осіб
(для фізичних осіб — суб’єктів малого
підприємництва);
— плати (податку) за землю; збору на
спеціальне використання природних
ресурсів;
— збору на обов’язкове соціальне страху-
вання;
— комунального податку;
— податку на промисел;
— збору на обов’язкове державне пен-
сійне страхування;
— збору за видачу дозволу на розмі-
щення об’єктів торгівлі та сфери послуг;
— плати за патенти згідно із Законом
України «Про патентування деяких
видів підприємницьк

_

Облік доходів
і витрат

Ведеться Книга обліку доходів і ви-
трат за формою № 10

Обов’язково ведеться
Книга обліку доходів і
витрат, яку ведуть фі-
зичні особи — підпри-
ємці, крім осіб, що об-
рали спрощену систему
оподаткування, і фізич-
ні особи, які провадять
незалежну професійну
діяльність, що затвер-
джена наказом ДПАУ
24.12.2010 № 1025
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Закінчення табл. 1

Показники Спрощена система оподаткування
(єдиний податок)

Загальна система
оподаткування

1 2 4

Суми ЄСВ визначаються такими
платниками самостійно для себе та
членів сім’ї, які беруть участь у про-
вадженні ними підприємницької діяль-
ності

Базою для нарахуван-
ня ЄСВ є сума доходу
(прибутку), отримано-
го від діяльності, що
підлягає обкладенню
ПДФО, та сума доходу,
що розподіляється між
членами сім’ї фізичних
осіб — підприємців, які
беруть участь у прова-
дженні ними підприєм-
ницької діяльності

Єдиний
соціальний
внесок

При цьому база для нарахування ЄСВ не може перевищувати макси-
мальну величину, а сума ЄСВ не може бути меншою за розмір міні-
мального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому
отримано дохід (прибуток) (пункти 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464) [5]

Сплата ПДВ Платники єдиного податку можуть як
бути, так і не бути платниками ПДВ

Є платниками ПДВ на
загальних підставах

Звітність

Звіт суб’єкта малого підприємництва
— фізичної особи — платника єдино-
го податку, що подається протягом
п’яти днів після закінчення звітного
кварталу;
Інші податкові декларації за податка-
ми, платником яких є, у встановлено-
му порядку.

Декларація складається
наростаючим підсумком
з початку року за звітний
рік, подається 9 лютого
наступного року.
Інші податкові декла-
рації за податками, плат-
ником яких є, у встано-
вленому порядку.

Отже, поряд з ОСГ створюються і функціонують селянські гос-
подарства, що використовують земельні ділянки розміром більше
2-х га. Такі селянські господарства відповідно до чинного зако-
нодавства України мають реєструватися суб’єктами підприєм-
ницької діяльності та вести облік і складати податкову й спеці-
альну звітність, а також мають брати участь у загальнообов’яз-
ковому державному пенсійному і соціальному страхуванні на
обов’язкових засадах.
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Цікаво, що держкомстат України при здійсненні державних
статистичних спостережень оперує поняттям «господарства на-
селення». Зокрема «господарства населення — домогосподарст-
ва, що здійснюють сільськогосподарську діяльність як з метою
самозабезпечення продуктами харчування, так і з метою вироб-
ництва товарної сільськогосподарської продукції. До цієї катего-
рії виробників віднесені також фізичні особи — підприємці, які
провадять свою діяльність у галузі сільського господарства» [1,
с. 28]. Отже, ОСГ — це частина домогосподарств населення, які
здійснюють господарську непідприємницьку сільськогосподар-
ську діяльність, селянські господарства — СПД — це частина
домогосподарств населення, які здійснюють господарську під-
приємницьку сільськогосподарську діяльність. Разом з тим в
державних статистичних спостереженнях вони названі господар-
ствами населення.

При чому Держкомстат надає інформацію лише про особисті
селянські господарства, а саме в розрізі областей та в цілому по
Україні кількість таких господарств, загальну площу земельних
ділянок, у тому числі для ведення особистого селянського госпо-
дарства, чисельність худоби. Так, за підсумками державного ста-
тистичного спостереження щодо окремих показників розвитку
сільських, селищних, міських рад станом на 1 січня 2009 р. у
сільських населених пунктах, що знаходяться в їхньому підпо-
рядкуванні, зареєстровано близько 4,7 млн домогосподарств,
членам яких відповідно до чинного законодавства надані земель-
ні ділянки з цільовим призначенням «для ведення особистого се-
лянського господарства».

У той час практично відсутня інформація про селянські гос-
подарства підприємницької форми.

Аналіз чинного законодавства України дає змогу дійти висно-
вку, що в Україні законодавчо визначено дві основні організацій-
ні форми селянських господарств — фізичні особи-підприємці,
які займаються підприємницькою діяльністю в сільському госпо-
дарстві, і підлягають обов’язковій реєстрації суб’єктами підпри-
ємницької діяльності з обранням певної системи оподаткування,
та фізичні особи — члени особистого селянського господарства,
які здійснюють діяльність, пов’язану з веденням особистого се-
лянського господарства, що не відноситься до підприємницької
діяльності. Організація обліку і оподаткування в селянських гос-
подарствах залежить від їх організаційної форми.
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АННОТАЦИЯ. В статье исследуется финансовая устойчивость стра-
ховых компаний. Систематизированы основные факторы и показатели
оценки финансовой устойчивости страховика.
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ABSTRACT. The article studies financial stability of insurance companies. The
factors of influence and assessment indicators of insures financial stability are
systematized.
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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено фінансову стійкість страхових компа-
ній. Систематизовано основні чинники впливу і показники оцінки фінан-
сової стійкості страховика.
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