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ВСТУП
В умовах переходу сільського господарства до ста-

лого (від нім. Nachhaltigkeit, тобто самовідновлювально-
го) розвитку актуальним постає питання щодо вибору не
лише раціональної форми господарювання для України,
а й розуміння самої сутності господарювання. У сільсько-
му господарстві ефективне господарювання — це збалан-
соване поєднання економічної, соціальної та екологічної
складових, оскільки надмірна експлуатація природних
ресурсів задля власної вигоди часто призводить до їх по-
гіршення, що з часом знижує й економічні показники діяль-
ності підприємців. Серед таких форм, які історично скла-
лися на території України, можна виділити селянські та
фермерські господарства, їх об'єднання у сільськогоспо-
дарські обслуговуючі та виробничі кооперативи.

ДОСЛІДЖЕНА ЛІТЕРАТУРА
Важливість проблеми становлення та розвитку

соціо-еколого-економічних форм господарювання в аг-
рарному секторі, що забезпечують збереження навко-
лишнього середовища, підтверджується зверненням до
цієї проблематики багатьох зарубіжних і вітчизняних
вчених-економістів. Теоретичною базою статті та сфор-
мульованих висновків стали праці таких видатних пред-
ставників світової економічної думки, як: Й. Шумпетер,
А. Пігу, Р. Кантільйон та інших. Вагомий внесок у роз-
робку методичних підходів до оцінки форм господа-
рювання зробили зарубіжні вчені-економісти: Г. Екерт,
Д. Бахман, М. Василевський, І. Маттнес, Ю. Хайнріх,
Г. Брайтшух, В. Хейєр, К. Даймер та інші. Серед украї-
нських вчених-економістів, які займаються досліджен-
ням проблем сталого розвитку аграрного сектору, зок-
рема соціально-орієнтованих організаційних форм гос-
подарювання, слід назвати: В.Д. Базилевича, К.С. Ба-
зилевич, О.Н. Бородіну, С.С. Волкова, Н.І. Гражевську,
Ю.М. Лопатинського, І.І. Мазур, Л.В. Молдаван, В.М. По-
пова, О.Л. Попову, О.В. Шубравську та інших.
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Водночас, незважаючи на вагомість даної пробле-
матики й посилену увагу до неї багатьох провідних нау-
ковців, аспекти орієнтованих на сталий розвиток форм
організації сільськогосподарського виробництва все ще
залишаються недостатньо дослідженими.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є розкриття сутності та змісту госпо-

дарювання в аграрному секторі.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Селянське господарство є особливою формою

організації сільського господарства, в якій ведення
власного господарства засновано на особистій праці
селянської родини. Вперше поняття "селянське госпо-
дарство" було вжите в Росії ще у 1906 р. Під час прове-
дення земельної реформи селянин одержував право
вільного виходу з общини і створення селянського гос-
подарства [6, с. 263]. У таблиці 1 представлена еволю-
ція визначення селянського господарства.

У сучасній економічній літературі зустрічаються
різні назви, які стосуються поняття "селянське госпо-
дарство", а саме: "особисте селянське господарство",
"господарство населення", "домогосподарство". За
даними проведених досліджень Інституту економіки та
прогнозування НАН України, поняття "особисте се-
лянське господарство" є найбільш широке, яке може
включати в себе два інші, а саме: "господарство насе-
лення", "домогосподарство" [6, с. 263].

Згідно Закону України "Про особисте селянське госпо-
дарство" до особистих селянських господарств відноситься
господарська діяльність громадян без створення юридичної
особи на земельній ділянці до 2 га. Головною метою їх гос-
подарської діяльності є задоволення власних потреб шля-
хом виробництва, переробки та реалізації сільськогоспо-
дарської продукції, можливості реалізації її надлишків та на-
дання послуг з використанням майна особистого селянсько-



Інвестиції: практика та досвід № 3/201368

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

го господарства, у тому числі й у сфері сільсько-
го зеленого туризму [16, с. 143].

Господарства населення є складовою сек-
тора домогосподарств. До господарств населен-
ня, крім особистих селянських господарств,
відносять виробників сільськогосподарської
продукції на присадибних ділянках, на ділянках
колективного й індивідуального садівництва і го-
родництва та на дачних ділянках [6, с. 263].

Селянське господарство було і зали-
шається господарством селянської родини, яке засно-
вано в основному на власній праці селянина та його ро-
дини і метою якого є забезпечення особистих потреб
та потреб родини в продовольчих товарах та реалізації
надлишків для одержання доходів.

Фермерське господарство, на відміну від селянсько-
го господарства, є формою підприємницької діяльності
[17, с. 63] громадян зі створенням юридичної особи, які
виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарсь-
ку продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з
метою отримання прибутку на земельних ділянках, нада-
них їм для ведення фермерського господарства, відпові-
дно Закону "Про фермерське господарство" [17, с. 218].
За даними Держкомстату за 2010 рік, 4291 тис. га сільсько-
господарських угідь знаходилась у власності та користу-
ванні фермерських господарств, кількість яких становила
41542 од. [9]. Фермер, як правило, сам не використовує
продовольчу продукцію, що його і відрізняє від селянсь-
кого господарства. На нашу думку, фермер — це підприє-
мець, який проживає в сільській місцевості, займається ви-
робництвом, переробкою сільськогосподарської про-
дукції з використанням як власної праці, праці родини, так
і найманої, сам управляє власним господарством.

Головні відмінності між селянським господарством
і фермерським представлені нами в табл. 2.

Отже, і фермерське, і селянське господарство є вироб-
ником сільськогосподарської про-
дукції та суб'єктом ринкових відно-
син, оскільки вироблена ними про-
дукція повністю або частково реалі-
зується на ринку: у фермера — відпо-
відно до його бізнес-плану, а у селя-
нина — надлишки. І фермер, і селя-
нин беруть безпосередню трудову
участь у виробництві сільськогоспо-
дарської продукції і несуть відпові-
дальність за результати свого госпо-
дарювання (якість виробленої про-
дукції, господарське ставлення до
землі, дотримання сівозмін тощо).
Тому і фермер, і селянин є господа-
рями. Але праця фермера і селяни-
на принципово відрізняються. На
нашу думку, у фермера, на відміну
від селянина, більш відповідальна уп-
равлінська та керуюча функції в
своєму господарстві щодо налагод-
ження збуту продукції, розвитку
клієнтської бази, розширення вироб-
ництва на потреби ринку з викорис-
танням нових технологій, ведення
бухгалтерії і звітності тощо.

Селянин, на відміну від фермера, має значно менший
обсяг управлінських функцій, пов'язаних з ринком, не веде
бухгалтерії, не звітується перед державними органами.

До переваг селянського господарювання, на нашу дум-
ку, відноситься: виробництво екологічно чистої та органіч-
ної продукції, реалізація творчих здібностей і майстерності
під час роботи на землі, власне почуття господаря та твор-
ця природного ландшафту. Селянин більш відповідально
ставиться до своєї роботи, до землі, до господарства, оск-
ільки виробляє для себе, лише надлишки продає. Мінусом
такої діяльності є те, що з селянином працювати контра-
гентам (мережам, магазинам, дистриб'юторам, переробним
підприємствам) невигідно через дрібні партії товарної про-
дукції. Одним із шляхів вигідної співпраці з переробними і
збутовими інститутами та збільшення доходів селян від ве-
дення господарської діяльності є їх об'єднання у сільсько-
господарський кооператив.

В умовах глобалізації, селянське господарство є не-
залежною, товарно-економічною формою, яка здатна
розвиватися в умовах ринку. Російська вчена О. А. Не-
фьодова вважає, що селянські господарства входять до
складу малого підприємництва в сільському господарстві,
оскільки значну частину виробленої продукції реалізу-
ють на ринках та отримують прибуток від реалізації. Вод-
ночас науковець зазначає, що у світовому сільському
господарстві через біологічні та економічні особливості

Таблиця 1. Еволюція назв поняття "селянське

господарство"

Джерело: складено автором за даними: [6, с. 180].

Період Поняття «селянського господарства» 

1906 р. 

до 1917 р. 

1917—1935 рр. 

1935—1938 рр. 

1958—2001 рр. 
З 25 жовтня 2001 р. 

Вперше вжито поняття «селянське господарство»  

Земельний відруб 

Колгоспний двір 

Особисте підсобне господарство робітників та колгоспників 

Особисте підсобне господарство громадян 
Особисте селянське господарство 

Таблиця 2. Відмінності між селянським та фермерським

господарствами

Джерело: складено автором самостійно.

№ Показники Фермерське господарство Селянське господарство 

1 Мета 

виробництва 

прибуток на капітал трудовий дохід від праці 

2 Завдання 
 

збільшення виробництва, 

забезпечення окупності і вкладень 

забезпечення засобів для 

існування господарюючої 

родини  

3 Фактори 

виробництва 
земля, капітал, праця земля, праця 

4 Чинники, що 

обмежують 

досягнення 

мети 
 

особливість сільськогосподарського 

виробництва та дозволений розмір 

землекористування 

 наявність працівників у родині, 

потреби родини та законодавчо-

унормований розмір земельної 

ділянки 

5 Основа 

організації 
виробництва 

бізнес-план організаційно-виробничий план 

6 Суб’єкт 
господарства 
 

є господарем, оскільки живе і працює 
на власній землі і у власному 

господарстві, яке має залишити у 
спадщину дітям 

є господарем, оскільки живе і 
працює на власній землі і у 

власному господарстві, яке має 
залишити у спадщину дітям 

7 Суб’єкти праці 
у господарстві 

власна, сім’ї, та частково наймана 
праця  

власна праця та родини, наймана 
праця 

8 Відношення до 
ринку 

реалізує свою продукцію на ринку  реалізує частину своєї продукції 
на ринку 

9 Інфраструктура 
реалізації 

продукції 
 

налагоджений оптовий збут 
продукції, наявність клієнтської бази, 

угод щодо поставок продукції, 
кооперативні канали збуту. 

реалізація надлишків продукції 
власними зусиллями на 

роздрібних ринках або 
посередникам.  
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галузі домінує сімейна форма підприємництва у вигляді
селянських господарств, оскільки в процесі виробницт-
ва та реалізації продукції бере участь вся родина і саме
вона серед інших форм господарювання найбільше за-
цікавлена в кінцевих результатах своєї праці.

Оскільки і фермерське, і селянське господарство ви-
робляють основну сільськогосподарську продукцію, прин-
циповою відмінністю між ними є мета господарювання.

У зв'язку з цим розглянемо питання щодо сутності
та змісту поняття "господарювання" в аграрному сек-
торі. Чи є термін "господарювання" тотожнім "підприє-
мництву" і чи є фермерська форма господарювання схо-
жою з іншими формами підприємницької діяльності в
сільському господарстві?

Але перш ніж досліджувати господарювання в
сільському господарстві, необхідно визначити, що таке
"господарство", хто такий "господар", чим він відріз-
няється від підприємця?

Принципово нові підходи до дослідження суб'єкт-
об'єктних відносин у процесі господарювання знайшли
відображення у фундаментальній праці С.М. Булгакова
"Філософія господарства". Учений вперше розглянув світ
як господарство, наголошуючи на тому, що людське жит-
тя це "перш за все процес господарський" [18, с. 8].

С.М. Булгаков розглядав об'єкт — господарство — як:
— трудову діяльність людини;
— мистецтво та творчу діяльність людини;
— духовне явище та буття людини;
— творче відношення людини до природи.
На думку вченого, "праця є вищий початок госпо-

дарського життя" [18, с. 87]. Праця розглядається не
тільки як фактор виробництва, але й як творча діяльність
людини. Але творча праця у господарстві — це функція,
яка притаманна лише людині-господарю. Суб'єкт госпо-
дарювання — господар — не лише власник, розпоряд-
ник та користувач засобів виробництва, але й людина,
яка відповідає за свою діяльність і прагне її розвивати.
С.М. Булгаков розглядав господарство та працю як яви-
ще духовного життя людини. Досліджуючи філософсь-
ку сутність господарства, С.М. Булгаков орієнтується на
внутрішній світ людини та зазначає, що господар — це
особистість, яка творчо працює в своєму господарстві.

Тому господар, на нашу думку, людина, яка госпо-
дарюючи поєднує управлінську, творчу та виконавчу
(сільськогосподарську) функції. Саме господар визна-
чає: що виробляти, як виробляти, для кого, скільки і
коли виробляти; чергування робіт у залежності від по-
годних умов; відповідає за свою діяльність.

Господарство розглянуто Булгаковим як "постійне
моделювання та проектування дійсності" [18, с. 79]. На
думку вченого, суб'єкт господарювання досліджує при-
роду, спілкується з нею і з часом — підкорює її собі.
"Господарство є творчою взаємодією людини з приро-
дою" [18, с. 110].

У фундаментальній праці "Філософія господарства"
вчений вперше зробив спробу по-новому осмислити
сутність господарської діяльності людини шляхом по-
єднання економічного та філософського підходу.

Господарська діяльність розглядається як певна
культура, спосіб життя та самореалізації для людини,
що займається нею. С.М. Булгаков у своїй праці "На-
родне господарство та релігійна особа" зазначав, що

людська особистість є самостійним "фактором" госпо-
дарства. "Господарство — це взаємозв'язок свободи та
творчої ініціативи особистості, це боротьба людини з
механізмом природи та суспільних форм з метою її при-
стосування до потреб людського духу. Отже, господар-
ство веде господар".

Важливу роль у будь-якій діяльності людини, зок-
рема господарській, є її духовне життя і саме це впли-
ває на її економічну поведінку. За Булгаковим людина
не повинна бути замотивована тільки економічним інте-
ресом, оскільки це веде до роз'єднання людства, а важ-
ливим є об'єднання.

Таким чином, С.М. Булгаков, на відміну від осново-
положників класичної політекономії, поставив у центр
дослідження не економічну людину, а вільну, творчу
особистість. Людина в господарстві підкорює собі при-
роду, але й стає більш залежною від господарства.
Стверджуючи, що "господарство є творча діяльність
людини над природою: володіючи силами природи, вона
створює з них, що хоче. Людина створює свій новий світ,
нові блага, нові знання, нові почуття, нову красу — вона
створює культуру" [18, с. 110]. Господарство розгля-
дається вченим як процес, перш за все, творчий, а лю-
дина в ньому як митець, який створює історію, творчо
працює у господарстві. Господарство для людини має
бути явищем духовного життя [18, с. 187].

У сільському господарстві господарювання має свої
особливості, які принципово відрізняються від госпо-
дарювання в інших галузях економіки.

До основних особливостей господарювання в сіль-
ському господарстві відносяться:

— виробництво продовольчих продуктів, які є ос-
новою життєдіяльності людини;

— надзвичайна роль землі як фактора виробниц-
тва;

— залежність виробництва від природних умов;
— сезонність виробництва;
— поділ праці принципово відрізняється від промис-

лового виробництва, оскільки виробництво сільськогос-
подарської продукції проходить повний природний цикл
від сівби (навесні) до збору врожаю (восени). Тобто ви-
робництво сільськогосподарської продукції не може бути
прискорене за рахунок більш досконалого поділу праці;

— розбіжність робочого часу з часом виробництва.
Зазначені особливості сільськогосподарської галузі

передбачають наявність господаря в таких формах гос-
подарювання як обізнаного фахівця, компетентну лю-
дину в цій галузі. Такий суб'єкт аграрних відносин праг-
не отримати не лише прибуток, але й несе відпові-
дальність за використання, в першу чергу, природних
та інших ресурсів.

Сучасна школа філософії господарства, очолена
Ю.М. Осиповим — президентом Академії філософії гос-
подарства МДУ імені Ломоносова — розглядає життя
людини як господарство, а господарство — як творчу
діяльність, яка пов'язана зі збереженням життя на Землі
та її розвитком. Ця школа розділяє поняття "господар-
ство" та "економіка", наголошуючи на тому, що еконо-
міка — це тільки частина господарства, хоча і дуже знач-
на. Ю.М. Осипов зазначає, що економіка — це госпо-
дарство, яке безпосередньо пов'язане з грошима та вар-
тістю [19, с.79]. Тому вчений виділяє такі поняття,
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"господарство економічне" [29,
с. 190], тобто яке реалізується
безпосередньо через вартість і
гроші, — "життєве господар-
ство", яке є реалізацією люди-
ною свого життя [21, с. 46]. Еко-
номіка, на думку вченого, є
особливою формою господар-
ства та життя, яка не повністю
охоплює поняття "господар-
ство" і тим паче життя [20, с.
181]. Учений зазначає, що про-
тягом життя людина веде госпо-
дарство, творить світ, творить
господарство, а отже і господа-
рює [22, с. 16—17]. Дослідник
підкреслює, що людина є суб-
'єктом, перш за все, господарю-
ючим, саме життя її є господа-
рюванням: думати, розміркову-
вати, ходити тощо [23, с. 11].

Новий економічний словник
за редакцією А.М. Азриліяна
визначає господарювання як
ведення, управління, керівницт-
во господарством [24, с. 1016].
Якщо господарювання розгля-
дати як ведення господарства,
основою якого є праця (С.М.
Булгаков), виникають питання:
чи можна прирівняти підприєм-
ницьку діяльність до господа-
рювання? Чи є праця фермера
господарюванням? Чи є праця
найманого працівника господа-
рюванням?

Йозеф Шумпетер у своїй
фундаментальній праці "Теорія економічного розвитку"
зазначає, що в процесі господарювання в сільському гос-
подарстві доводиться мати справу як з землею, так і з пра-
цею [25, с. 78]. Але праця, на його думку, набуває особли-
вого значення, оскільки може бути управлінською, вико-
навчою, найманою та не найманою. На думку Й. Шумпе-
тера, діяльність підприємця є творчою, пов'язаною зі ство-
ренням нових комбінацій, з новаторством, з управлінням
[25, с. 185]. Праця ж фермера є поєднанням декількох
видів праці: управління, керівництво та виконання. Фер-
мером є підприємець, оскільки його праця, перш за все,
спрямована на отримання прибутку на капітал зі свого гос-
подарства, разом з тим, він бере трудову участь у власно-
му господарстві. Саме тому до нього близькі члени
сільськогосподарського виробничого кооперативу. Відпо-
відно до Закону України "Про сільськогосподарську коо-
перацію", виробничим кооперативом визнається добро-
вільне об'єднання громадян на засадах членства з метою
спільної виробничої або іншої господарської діяльності,
що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні
майнових пайових внесків, участі в управлінні підприєм-
ством та розподілі доходу між членами кооперативу відпо-
відно до їх участі у його діяльності.

До виробничих кооперативів належать кооперати-
ви, які спрямовують свою діяльність на виробництво

сільськогосподарської продукції. Згідно зазначеного
Закону, виробничі кооперативи здійснюють господарсь-
ку діяльність на засадах підприємництва з метою отри-
мання доходу [28, ст. 2, п.2].

Господарським кодексом України визначається, що
дохід виробничого кооперативу формується з надход-
жень від господарської діяльності та спрямовується на
сплату податків та інших обов'язкових платежів [26, ст.
107, п. 4]. На нашу думку, на законодавчому рівні необ-
хідно визнати, що виробничий кооператив — це неко-
мерційне виробниче об'єднання, де кожен член коопе-
ративу особисто заповнює та подає податкову декла-
рацію (табл. 3).

Як бачимо, сільськогосподарський виробничий ко-
оператив має певні соціальні ознаки, які відрізняють
його від фермерського господарства, що відсутнє у ве-
ликих аграрних промислово-торгівельних підприєм-
ствах (агрохолдингах), в яких відносини власності та
трудові відносини відокремлені. До них відносяться
різного типу господарські товариства та агрохолдинги.

За Законом України "Про господарські товариства",
до господарських товариств відносяться підприємства,
установи, організації, створені на засадах угоди між
юридичними особами і громадянами шляхом об'єднан-
ня їх майна та підприємницької діяльності з метою

№ Показники Фермерське господарство 
Сільськогосподарський виробничий 

кооператив 

1 Умова 

існування 

 

власний або залучений 

капітал та особиста трудова 

участь 

капітал у вигляді вступних і пайових 

внесків, залучений капітал та особиста 

трудова участь 

2 Мета 

 

отримання прибутку на 

капітал та отримання оплати 

за свою трудову діяльність 

збільшення трудових доходів своїх членів 

3 Праця 

 

праця по управлінню, 

керівництву та трудова 

участь 

члени кооперативу мають зобов’язання 

щодо ведення спільної господарської 

діяльності та розподілу праці 

4 Мобільність 

щодо зміни 

господарської 

діяльності 

праця на землі і тільки в 

сільському господарстві 

праця на землі і тільки в сільському 

господарстві 

5 Управління 
 

господарством управляє 

голова фермерського 

господарства – фермер  

управління кооперативом здійснюється на 

основі самоврядування, гласності, участі 

його членів у вирішенні питань діяльності 

кооперативу. Кооперативом управляють 

його члени на демократичних засадах, за 
принципом: «один член кооперативу – один 

голос» 

6 Суб’єкти 

господарюван
ня 
 

тільки члени родини членство є відкритим та добровільним, але 

членами кооперативу мають бути 
обов’язково сільськогосподарськими 

товаровиробниками, які виступають 
одночасно його клієнтами та власниками 

7 Землеволодінн
я 

На правах приватної 
власності та оренди 

Зберігається господарська самостійність та 
право приватної власності на землю у членів 

виробничого кооперативу 

8 Освіта 
працівників 

сільськогоспод

арського 

виробництва 

сільськогосподарська: 
середньотехнічна, середньо 

спеціальна, неповна вища, 

вища. 

кооперативи піклуються про освіту своїх 
членів 

9 Результат 

економічної 

діяльності 

вважається прибутком, 

частина якого йде на 

розширення виробництва, а 

інша залишається членам 

фермерського господарства 

після сплати податків 

не є прибутком та розподіляється серед 

членів кооперативу переважно у вигляді 

кооперативних виплат пропорційно до 

участі в господарській діяльності 

кооперативу. Виплата нарахувань на паї 

обмежується. 

Таблиця 3. Відмінності фермерського господарства та

сільськогосподарського виробничого кооперативу

Джерело: складено автором за даними: [17, 28].
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одержання прибутку. Господарське товариство —
об'єднання юридичних або фізичних осіб, господарсь-
ка діяльність яких спрямована на отримання прибутку.

До господарських товариств належать: акціонерні то-
вариства, товариства з обмеженою відповідальністю, повні
товариства, командитні товариства. Господарські товари-
ства можуть займатись будь-якою підприємницькою діяль-
ністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

Головні відмінності, які відрізняють господарські
товариства та фермерські господарства, представлені
в табл. 4.

На відміну від власників акціонерних товариств,
фермер-господар зацікавлений в розвитку сільської (ви-
робничої і соціальної) інфраструктури, оскільки є меш-
канцем села, його робота відрізняється господарським
відношенням до землі. Фермер, як і селянин, буде ви-
рощувати органічні та екологічно-чисті продукти на
відміну від акціонерів, мета яких — отримання найбіль-
шого прибутку. Якщо акціонеру стане невигідно працю-
вати в сільському господарстві, він вийде з галузі. Фер-
мер буде працювати з землею за будь-яких умов

У сучасному сільському господарстві поширені орган-
ізаційні форми, економічна діяльність яких пов'язана з кон-
центрацією сільськогосподарських угідь у великих обся-
гах, зорієнтованого, як правило, на експорт, від якої учас-
ники отримують великі прибутки. У країнах Латинської
Америки такий тип агробізнесу представлений латифунд-
іями, в Україні в Росії та інших постсоціалістичних країнах
— агрохолдингами, тобто великими аграрними промис-
лово-торгівельними підприємствами, які володіють тися-
чами гектарів сільськогосподарських угідь, де вирощують
високорентабельні сільськогосподарські культури.

Коли інвестиції перестають бути вигідними, капітал
переходить в іншу галузь, а виснажені землі залишають-
ся селянам. Агрохолдинги породжують великі соціальні
і екологічні проблеми. Орієнтуючись лише на окремі
види найбільш механізованих видів продукції, вони поз-
буваються цілого ряду важливих для людини видів тру-
домісткого виробництва — основної продовольчої (ово-
чевої та тваринницької) продукції.

На відміну від агрохолдингів, фермерське господарю-
вання, зорієнтоване на те, що фермер живе і працює у влас-
ному господарстві, більш бережно ставиться до природи
та навколишнього середовища, вирощує здорову та якіс-
ну продукцію, зорієнтовану як на внутрішній, так і на

зовнішні ринки, що буде давати при-
бутки господарю.

На думку українського вченого-
філософа проф. А.О. Приятельчука,
термін "господарювання" означає
"дар Господній" [29], тобто дбати не
лише про вигоду, а й з любов'ю ста-
витись до своєї справи, вкладати в неї
душу, застосовувати творчий підхід,
отримувати задоволення не лише від
прибутків, а й від результатів своєї
діяльності (як від здорової та якісної
продукції зі своїх угідь, так і від квіту-
чих луків, нових посаджених дерев,
очищених озер і всього того, що зро-
бив господар аби покращити навко-
лишнє середовище).

На нашу думку, господарювання в сільському гос-
подарстві має забезпечувати реалізацію трьох функцій,
а саме: економічну, соціальну та екологічну.

Економічна функція господарювання полягає в от-
риманні прибутку від господарської діяльності.

Соціальна функція господарювання в сільському
господарстві має забезпечувати:

— виробництво якісної сільськогосподарської про-
дукції, яка задовольняє потреби суспільства;

— продовольчу безпеку незалежності країни;
— робочі місця сільського населення;
— збереження розселення у сільській місцевості;
— забезпечення духовних потреб суспільства;
— збереження генофонду.
Соціальна функція є однією з найважливіших функ-

цій сільського господарства, оскільки вона безпосеред-
ньо впливає на економічні показники в агарному сек-
торі, тому, на наш погляд, господарювання в сільсько-
му господарстві необхідно розглядати з точки зору соці-
ально-економічного розвитку. Ідеальною, на нашу дум-
ку, є модель, за якою проблема зайнятості на селі вир-
ішується через розвиток сільськогосподарської коопе-
рації. Це сприятиме: раціональному використанню при-
родних ресурсів, виробництву високоякісної органічної
та екологічно чистої продукції, природній зайнятості
сільського населення, наповнення коштами місцевих
бюджетів, відтворення сільського господарства, удос-
коналення виробничої й соціальної інфраструктури,
поліпшення життєвого рівня селян, підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняного аграрного сектору.

Природні ресурси відіграють вирішальну роль в
ефективності господарювання та впливають на його
результати. Своєрідним різновидом природних ресурсів
виступає господарство: як земельний ресурс, місце за-
лягання природних копалин (мінеральних ресурсів),
просторовий базис праці та життєдіяльності селян. О. І.
Павлов зазначає, що універсальним природним ресур-
сом господарства селян є землі, на які припадає 44% їх
природно-ресурсного потенціалу. "Якщо Україна зай-
має 5,7% території Європи, то її сільськогосподарські
угіддя — 18,9%, а рілля — 26,9%". Землі є одночасно
і місцем для господарювання, і територіальним базисом,
і основним засобом виробництва [30, с.12].

Отже, економічна ефективність господарювання
залежить від збалансованого поєднання комплексу

Таблиця 4. Відмінності між господарськими товариствами

та фермерським господарством

Показники 
Діяльність господарського 

товариства 
Діяльність фермерського 

господарства 

Умова існування капітал капітал та особиста трудова 

участь 

Мета 

 

отримання прибутку на 

капітал 

 

отримання прибутку на капітал 

та отримання оплати за свою 

трудову діяльність 

Є власником майна, переданого йому 

учасниками у власність, як 

вклад до статутного капіталу; 

виробленої продукції; 

одержаних доходів від 
реалізації продукції 

майна, землі та власного 

господарства; виробленої 

продукції; одержаних доходів 

від реалізації продукції 

Праця не обов’язкова трудова участь  обов’язкова трудова участь  

Мобільність щодо зміни 

господарської діяльності 

легко змінює вид діяльності та 

галузь виробництва 

праця на землі і тільки в 

сільському господарстві. 
Джерело: складено автором за даними: [17, 27].
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функцій: економічної, соціальної та екологічної, а нех-
тування цими показниками задля отримання максималь-
ного прибутку є втратою не лише для сільського госпо-
дарства, а й для економіки країни в цілому.

Невиконання в Україні цих функцій призводить до
таких негативних наслідків:

— продовольча небезпека;
— вимирання українських поселень та урбанізація

сільського населення;
— збільшення кількості безробітних у країні;
— опустелювання сільських територій та самозни-

щення грунтового покриву тощо.
Зазначене поглиблює тлумачення категорії "госпо-

дарювання в аграрному секторі". На нашу думку, гос-
подарювання у в аграрному секторі — це діяльність, яка
пов'язана з виробництвом сільськогосподарської про-
дукції, що забезпечує реалізацію комплексу взаємопо-
в'язаних функцій: економічної, соціальної та екологіч-
ної у виробництві сільськогосподарської продукції, де
господар виконує керуючу, виконавчу та виробничу пра-
цю.
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