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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі адаптації сільськогосподарського вироб�

ництва до змін, що відбуваються в економічному середо�
вищі, організаційно�виробничі форми сільськогоспо�
дарських підприємств перебувають у постійному розвит�
ку. У сучасній агробізнесовій діяльності України перева�
жають приватні форми господарювання, до основних ка�
тегорій з яких належать: фермерські господарства, осо�
бисті селянські господарства, які використовують зе�
мельні наділи як для виробництва товарної сільськогос�
подарської продукції, так і з метою задоволення потреб
їх власників у продуктах харчування. На противагу їм, в
епоху глобалізації створюються і функціонують корпора�
тивні господарства, агрохолдинги та транснаціональні
агрокорпорації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню аспектів розвитку господарств сільсько�

го населення приділялася достатньо велика увага в працях
Ю.С. Баландіна, І.Ф. Баланюка, Л.М. Гутко, В.С. Дієсперо�
ва, М.В. Додонової, Ф.В. Зінов'єва, З.І. Калугіної, П.М. Ма�
каренко, Н.П. Макарова, М.Й. Маліка, Л.Ю. Мельника,
Л.І. Михайлової, Л.В. Никифорова, Д.К. Прейгера, П.Т. Саб�
лука, М.І. Туган�Барановського, О.В. Чаянова, Л.О. Шепоть�
ко, Г.І.Шмельова, О.М. Шпичака. Але в ринкових умовах
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роль, значення та функції особистих господарств населен�
ня змінюються. Тому є необхідність у розробці методики
визначення та класифікації особистих селянських госпо�
дарств населення у перехідний період нашої держави та виз�
начення їх відмінних рис.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз сучасних економіко�гео�

графічних та агроекономічних поглядів на визначення тер�
міну "господарства населення", узагальнення трактування
категорії "особисте селянське господарство" та обгрунту�
вання їх класифікації за рядом ознак.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У процесі здійснення аграрної реформи, запроваджен�
ня приватної власності на землю, розширення площ земле�
користування громадян, лібералізації господарської діяль�
ності відбулися значні зміни в соціально�економічних умо�
вах функціонування та розвитку особистих господарств на�
селення, які на сьогодні є одним із найбільш стабільних сек�
торів економіки у сільському господарстві України. Нині
особисті господарства населення відіграють велику роль у
забезпеченні продовольчої безпеки країни, впливають на
формування рівня доходів сільських жителів.
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Відхід від терміну "підсобне господарство" було
здійснено у 2003 р., коли у статистичному збірнику "Селянсь�
ке господарство України за 2003 рік" вперше за класифіка�
цією Державного комітету статистики України зазначено,
що "господарства населення (домогосподарства) — у сфері
сільськогосподарського виробництва використовують землі
для ведення особистого селянського господарства, колек�
тивного садівництва і городництва, сінокосіння та випасан�
ня худоби, ведення товарного виробництва" [2].

Починаючи з 2005 р., запроваджується нове трактуван�
ня терміну "господарства населення". Такими вважалися:
"домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську
діяльність, як з метою самозабезпечення продуктами хар�
чування, так і з метою виробництва товарної сільськогоспо�
дарської продукції" [3]. До цієї категорії виробників відне�
сені також фізичні особи — підприємці, які провадять свою
діяльність у галузі сільського господарства.

Викладене вище та аналіз сучасних економіко�геогра�
фічних [3] та агроекономічних досліджень [6] дозволяє нам
дати узагальнене визначення терміну "господарства насе�
лення" та здійснити їх класифікацію за системою ознак.

Враховуючи те, що господарства населення належать
до приватних (індивідуальних) форм господарювання, зай�
маються в основному виробництвом сільськогосподарської
продукції і в переважній більшості функціонують у сільській
місцевості, їх варто класифікувати як особисті селянські
господарства населення.

На нашу думку, "особисті селянські господарства" (ОСГ)
— це соціальні утворення, які базуються на сукупності осіб
(одній особі), що володіють земельною ділянкою, наданою
їм у власність (постійне чи тимчасове користування), прожи�
вають і здійснюють сільськогосподарську діяльність разом
чи окремо з метою самозабезпечення основними продукта�
ми харчування та насичення аграрного ринку продоволь�
ством, що є важливим джерелом додаткових (чи основних)
доходів сільського населення та сферою його зайнятості.

Виконані комплексні дослідження ОСГ як основної лан�
ки сучасного агробізнесу в Україні дають підстави класиф�
ікувати їх за такими ознаками: характером організації, роз�
мірами земельних наділів, географічним положенням
(місцем розташування), виробничим напрямом, рівнем спец�
іалізації, характером виробництва, рівнем товарності та ча�
сом виникнення.

За організаційною структурою ОСГ поділяються на:
одноосібні, сімейні та міжсімейні. Одноосібними вважають�
ся селянські господарства, агровиробнича діяльність яких
здійснюється, як правило, однією особою працездатного
віку. До сімейних належать ОСГ, основна виробнича
діяльність в яких здійснюється членами сім'ї, що досягли
працездатного віку, разом чи окремо. Міжсімейні — це аг�
рарні селянські господарства, як соціальні утворення, що
базуються на сукупності осіб (або ж декількох сімей), які
здійснюють сільськогосподарську діяльність спільно (окре�
мо) на земельній ділянці, яка, як правило, перебуває у влас�
ності старших членів родини (батьків).

Із проведенням земельної реформи значно збільшились
площі сільськогосподарських угідь, які перебували у пост�
ійному, або ж тимчасовому користуванні громадян. У сере�
дині 90�х рр. пересічний розмір наділу збільшився майже
вдвічі і досягнув від 0,5 до 1,0 га на одного власника. У ре�
зультаті земельної реформи, яка передбачала розпаюван�
ня земель, які були в користуванні сільськогосподарських
підприємств, і створення на їх основі різноукладних типів
господарств, істотно збільшились розміри землекористуван�
ня в приватних аграрних селянських господарствах, в окре�
мих сім'ях їх площі уже перевищили понад 2 га, а з ураху�
ванням земельних паїв до 5 га та більше [4].

Виконані дослідження дають змогу виділити ОСГ за
розмірами землеволодіння та землекористування: дрібні (до

0,25 га), малі (0,26—0,5 га), середні (0,51—1,0 га), великі
(1,0—2,0 га), крупні (2,01 га і більше).

Важливою класифікаційною ознакою є географічне
положення (місце знаходження). Переважна більшість се�
лянських господарств (господарські будівлі та земельні над�
іли) знаходяться безпосередньо в межах поселень.
Збільшення земельних наділів і виділення земельних паїв у
натурі призвело до значної "розпорошеності" масивів. Час�
тка земельних наділів знаходиться безпосередньо біля бу�
динків, окремі з них на зовнішніх межах поселень, а земельні
паї, які виділені громадянам для ведення приватного
сільськогосподарського виробництва, розташовані на окраї�
нах, перебуваючи в адміністративних межах поселень, або
ж поза ними [5].

Саме тому за зазначеною класифікаційною ознакою
ОСГ доцільно згрупувати як: внутрішньопоселенські (зна�
ходяться в межах обжитої частини населеного пункту); при�
садибні (знаходяться біля будинку, становлять, як правило,
один земельний масив); окраїнні (безпосередньо межують
із населеними пунктами, їх старообжитою частиною); зов�
нішньопоселенські (знаходяться віддалено від самого по�
селення, але в адміністративних межах населеного пункту);
змішаного типу (одна із земельних ділянок, що належать
власнику, знаходиться поза межами його постійного про�
живання).

 Поділ господарств населення за виробничим профілем
може бути здійснений або за вартістю виробленої валової
(товарної) продукції, або ж відповідною величиною показ�
ників виробництва продукції рослинництва і тваринництва.
Відповідно до зазначеного, в господарствах населення може
переважати рослинницька або тваринницька спеціалізація,
та нечітко виражені перехідні форми виробничого профілю:
рослинницько�тваринницькі чи навпаки. У рівнинних райо�
нах Закарпаття, Західного Лісостепу та Південного Полісся
в господарствах населення домінуючим є виробництво про�
дукції рослинництва, що зумовлено сприятливими агро�
кліматичними й грунтовими особливостями території — саме
тому тут переважають господарства рослинницького проф�
ілю. У передгір'ї, гірських районах Карпат та на Півночі Пол�
ісся з їх низькою часткою орних земель у структурі сільсько�
господарського землекористування переважаючим вироб�
ничим типом виступає тваринницький, а саме м'ясо�молоч�
не скотарство, свинарство та птахівництво в поєднанні з кар�
топлярством та зерновим господарством. Але переважна
більшість господарств за виробничим профілем належить
до змішаного (рослинницько�тваринницького, тваринниць�
ко�рослинницького напряму спеціалізації). Це пов'язано, на�
самперед, з основною метою діяльності — це самозабез�
печення їх власників продуктами харчування рослинного і
тваринного походження (картоплею, овочами, плодами та
ягодами, молоком, м'ясом, яйцями тощо) [1].

Залежно від виробничого профілю (напряму) ОСГ та�
кож можуть класифікуватися за рівнем (глибиною) спеціа�
лізації.

Виконані дослідження дають підстави виділити: вузькос�
пеціалізовані господарства — це такі, що займаються ви�
робництвом одного домінуючого виду сільськогосподарсь�
кої продукції. До цієї групи варто віднести господарства, що
спеціалізуються на вирощуванні овочів (переважно закри�
того грунту), ранньому картоплярстві, ягідництві та садів�
ництві. Серед господарств тваринницького напряму до та�
ких належать господарства населення, що займаються
вівчарством та бджільництвом особливо в гірських районах
Карпат. Спеціалізованими вважаються господарства із пе�
реважанням двох, рідше трьох, провідних галузей. В умо�
вах формування ринкових відносин на селі більшість госпо�
дарств населення не мають чітко вираженої спеціалізації.
Виробництво продукції та його масштаби залежать від ко�
н'юнктури аграрного ринку, можливостей реалізації над�
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лишків сільськогосподарської продукції та власних потреб
членів господарств у продуктах харчування. Саме тому пе�
реважну більшість господарств населення можна віднести
до різнопрофільних, тобто без чітко вираженої спеціалізації.

Однією із важливих складових класифікації є поділ гос�
подарств за характером виробництва. За цією класифікац�
ійною ознакою виділяються: аграрні (займаються лише ви�
робництвом продукції рослинництва і тваринництва), аграр�
но�промислові (поряд із виробництвом сільськогосподарсь�
кої продукції, здійснюється її часткова переробка: консер�
вування, виробництво борошно�круп'яних, м'ясо�ковбасних,
молочних виробів, олії та домашніх напоїв), аграрно�сервісні
(господарства, в структурі виробничої діяльності яких, по�
ряд із виробництвом сільськогосподарської продукції,
здійснюється надання відповідних послуг та консультацій як
всередині, так і поза межами власного господарства: обро�
біток землі, збір урожаю, догляд за садовими насадження�
ми та агрономічні консультації, послуги по заготівлі, збері�
ганні та збуту продукції, розвиток сільського зеленого ту�
ризму).

Функціонування будь�якого суб'єкта господарювання в
ринкових умовах передбачає не лише самозабезпечення її
власників продукцією, але й ставить за мету отримання до�
даткових (основних) грошових доходів — насамперед і че�
рез складну працересурсну ситуацію на селі. Дослідження
господарств населення в їх загальному масиві за показни�
ком товарності (рівне реалізації продукції) дозволяють ви�
ділити такі їх категорії: натуральні (споживчі) — це госпо�
дарства, в яких понад 85% виробленої продукції спожи�
вається її власниками та членами родин; напівнатуральні —
це господарства, в яких від 70% до 85% продукції викори�
стовується для власних потреб; товарно�натуральні (нату�
рально�товарні) — збут продукції в цій категорії господарств
може досягати від половини до двох третіх обсягів її вироб�
ництва, а виручка від її реалізації все ще залишається до�
датковим джерелом грошових надходжень їх власників;
товарні та високотоварні господарства — це категорії гос�
подарств, в яких метою виробництва аграрної продукції є
отримання основних надходжень до бюджету родини. Як
правило, частка продукції, що залишається в них для влас�
них потреб, не перевищує 10—15%.

Тобто можна стверджувати, що ОСГ — це форма гос�
подарювання селян (фізичних осіб), яка заснована на при�
ватній (індивідуальній) власності, ведеться силами членів
сім'ї (родини) і передбачає виробництво та переробку
сільськогосподарської продукції з метою не тільки особис�
того споживання, але й реалізації.

При виваженій податковій політиці та зацікавленості
держави у підтримці дрібних товаровиробників товарні та
високотоварні господарства населення мають реальні мож�
ливості трансформуватися в аграрні підприємства, тобто
об'єкти з правом юридичної особи, основним завданням якої
буде виробництво сільськогосподарської продукції, або ж
її переробка, а їх діяльність буде організована на засадах
підприємництва, самостійного визначення напряму веден�
ня агробізнесу, його структури та обсягів.

За часом виникнення господарства населення доціль�
но класифікувати, як: історичні, нові, новітні. Історичними
вважаються господарства населення, які існують тривалий
час у межах найбільш освоєних частин населених пунктів.
До категорії нових належать господарства населення, які
утворилися із початком запровадження земельної рефор�
ми на окраїнах поселень. Новітні (новоутворені) господар�
ства, що функціонують на виділених їх власникам земель�
них наділах з перспективою житлової забудови. Ця катего�
рія господарств доволі інтенсивно розвивається навколо
міських поселень, а виробництво сільськогосподарської
продукції в них незначне з переважанням садівництва та ви�
рощуванням квітів та декоративних рослин.

Зважаючи на вищезазначені критерії, ОСГ населення
слід класифікувати:

1 група — господарства з найбільш слабким потенціа�
лом (19,2%): у своєму складі мають одного�двох непрацю�
ючих пенсіонерів; володіють до 0,5 га землі; характеризу�
ються широкою спеціалізацією; виробництво продукції
здійснюється з метою задоволення власних потреб у про�
дуктах харчування;

2 група — господарства із середнім потенціалом
(32,6%): у своєму складі мають двох�трьох осіб зрілого і
похилого віку переважно працюючих; володіють до 1,0 га
землі; виробництво продукції широкої спеціалізації; веден�
ня господарства здійснюється з метою повного самозабез�
печення сім'ї продуктами харчування і часткової реалізації
їх на ринку (інколи за місцем розташування господарства
або вздовж транспортних магістралей);

3 група — господарства з високим потенціалом (33,5%):
у своєму складі мають осіб молодого і середнього віку, а
також їх дітей чи батьків; обробляють до 2,0 га землі; глиб�
ше виражена спеціалізація виробництва; головною метою
ведення таких господарств є їх орієнтація на реалізацію про�
дукції для задоволення зростаючих матеріальних і духов�
них потреб всіх членів сім'ї та виховання дітей;

4 група — господарства, які отримали земельні паї: во�
лодіють ділянками (більше 2 га) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (14,7%). Отже, роз�
міри ОСГ залежать в основному від складу сім'ї. Зі збільшен�
ням чисельного складу сім'ї з'являється можливість розши�
рення оброблюваної сім'єю земельної площі, збільшення
кількості поголів'я худоби і птиці.

Таким чином, діяльність господарств населення висту�
пає нині як напрям реалізації економічних інтересів селян.
ОСГ в сучасних умовах є необхідною формою створення
середнього класу на селі, економічні інтереси якого ефек�
тивно реалізуються внаслідок взаємодії з економічними інте�
ресами інших суб'єктів господарювання та держави.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині назріла потреба здійснення нового етапу науко�

вих досліджень ролі господарств населення у продоволь�
чому забезпеченні країни, формуванні рівня добробуту
значної кількості сільського населення з врахуванням прин�
ципових змін у відносинах власності та форм господарю�
вання на селі.

ОСГ населення в сучасних умовах є необхідною фор�
мою реалізації особистого та суспільного інтересів у
сільському господарстві. Вони реально становлять конку�
ренцію сільськогосподарським підприємствам у викорис�
танні трудових і матеріальних ресурсів, реалізації виробле�
ної продукції.
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