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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зважаючи на те, що суспільний сектор не

може цілком задовольнити всі потреби населен�
ня в продуктах сільськогосподарського вироб�
ництва, важливість діяльності селянських госпо�
дарств як складової частини агропромислового
комплексу країни значно зросла. Таке станови�
ще потребує державного втручання, що, в свою
чергу, означає посилення державного регулю�
вання, створення умов для адаптації сільсько�
господарських товаровиробників до ринку, за�
безпечення ефективності їх виробництва з ме�
тою насичення ринку вітчизняним продоволь�
ством. У зв'язку з вказаним, однією з найбільш
важливих форм регулювання агропромислово�
го сектора є державна підтримка.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогоднішній день існує значна кількість
науково обгрунтованих, фундаментальних дос�
ліджень щодо державного регулювання сільсь�
когосподарського виробництва. Існує ряд зако�
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нодавчих актів та нормативно�правових доку�
ментів, які регулюють відносини в аграрній
сфері. Незважаючи на це, становище українсь�
кого села залишається кризовим, що впливає на
значний ріст цін на продовольчі товари.

Водночас у чинному законодавстві України
поза увагою залишається соціально�економічні
потреби селянських господарств. Як наслідок,
недостатнє розуміння теоретичних основ фун�
кціонування селянських господарств призво�
дить до величезних економічних втрат у країні.

Обгрунтуванню напрямів державного регу�
лювання, спрямованого на забезпечення розвит�
ку особистих селянських господарств населен�
ня в Україні, присвячені праці В.Г. Андрійчука [1],
П.І. Гайдуцького [2], С.І. Дем'яненка [4], Г.В. Дов�
биша, С.О. Ковальової, П.Т. Саблука, Г.В. Спась�
кого, А.А. Хвасенка, М.Й. Хорунжого [3],
В.В. Юрчишина та інших науковців. У працях
вітчизняних науковців здебільшого приділяєть�
ся увага створенню та реалізації державного ре�
гулювання в цілому для аграрної галузі. При
цьому залишається не вирішеним питання дер�
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жавного регулювання розвитку особистих се�
лянських господарств населення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є спроба окреслити

напрямів державного регулювання і підтримки
розвитку особистих селянських господарств на�
селення в умовах ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сільськогосподарське виробництво є уні�
кальною сферою діяльності народного госпо�
дарства. На відміну від інших галузей реального
сектора економіки, ця галузь в більшій мірі за�
лежить від природних факторів, рівня обігу
вкладеного капіталу і характеризується малою
інвестиційною привабливістю, високою трудо�
місткістю і фінансовою нестабільністю господа�
рюючих суб'єктів.

З переходом до ринку сектор агропромисло�
вого виробництва виявився найбільш вразливим
до економічних змін і неспроможним самотуж�
ки реструктуризувати організаційну та еконо�
мічну систему виробництва. У цьому секторі
існує найбільше нерозв'язаних проблем, зокре�
ма проблема приватизації та ринку землі, ство�
рення фермерських господарств, ціноутворен�
ня на сільськогосподарську продукцію, відносин
між виробниками сільськогосподарської про�
дукції та підприємствами промисловості, банка�
ми збутовими організаціями. Не менш складним
питанням є обмеження або скасування держав�
ної підтримки з державного бюджету сільсько�
господарських товаровиробників.

Так, за останні роки недостатньо ефективно
розвивається великотоварний сектор аграрної
економіки, об'єми виробництва валової про�
дукції в сільськогосподарських підприємствах
залишаються на рівні 29,4—34,1% в загальному
об'ємі, доля селянських господарств практично
не змінюється, залишаючись на рівні 3,9—5,8%.
Дане положення потребує державного регулю�
вання, створення умов для адаптації сільсько�
господарських товаровиробників, в тому числі
для приватних форм господарювання, до рин�
ку, забезпечення ефективності їх виробництва
з метою насичення ринку вітчизняним продо�
вольством [1].

Державне регулювання сільськогосподар�
ського виробництва — це комплексна діяльність
держави, спрямована на забезпечення правових
та соціально�економічних умов існування та
розвитку сільського господарства країни. Дер�
жавне регулювання передбачає, насамперед,
свідоме формування державними структурами
правових, економічних та організаційних умов
розвитку селянських господарств, а також —

створення стимулів, використання матеріальних
і фінансових ресурсів, які мають залучатися на
пільгових засадах або безкоштовно.

Необхідність державного економічного ре�
гулювання агропродовольчої сфери викликана
низкою важливих причин — засилля імпорту,
яке загрожує втраті продовольчої безпеки краї�
ни; катастрофічне скорочення енерго� і фондо�
місткості праці; спад виробництва, його некон�
курентоспроможність.

Сучасне правове забезпечення функціону�
вання і розвитку селянських господарств регу�
люється Законом України "Про особисте се�
лянське господарство", Конституцією України,
Земельним кодексом України, Цивільним кодек�
сом України та іншими нормативно�правовими
актами. Основні засади державної аграрної пол�
ітики визначаються Законом України "Про ос�
новні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року" від 18 жовтня 2005 року №
2982 та постановою Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Державної цільової програ�
ми розвитку українського села на період до 2015
року" від 19 вересня 2007 року № 1185.

Період, який пройшов з часу переходу від
планової соціалістичної економіки до ринкових
відносин, показав, що аграрна реформа базува�
лася на скороченні державної підтримки
сільського господарства і супроводжувалась
руйнуванням виробничо�технологічних зв'язків,
і на відміну від послідовної, економічно об�
грунтованої реформи АПК в західних країнах,
яка формувала державну політику в сфері
сільського господарства на принципах: усесто�
ронньої державної підтримки; стійкого взаємоз�
в'язку і кооперування індивідуальних госпо�
дарств населення; використання індустріальних
технологій; високої організованості виробниц�
тва; повноцінного інформаційного і наукового
забезпечення, — українська концепція відрод�
ження сільського господарства в 90�ті роки ми�
нулого століття будувалась на відмові від вели�
кого сільськогосподарського виробництва і
спрямовувалась в основному на перехід до ма�
лих форм господарювання, приватизації пере�
робних та обслуговуючих підприємств, прово�
дилась без врахування інтересів сільського гос�
подарства, а також на перепрофілюванні агро�
сервісних підприємств, збільшенні імпорту про�
довольства [2]. Все це призвело не лише до по�
гіршення економічного становища українських
аграрних товаровиробників, але й розриву їх
вже складених і провірених практикою інтегра�
ційних зв'язків. Більше того, лозунг про високу
ефективність малотоварних господарств, те, що
фермерські господарства вирішать продоволь�
чу проблему, себе не виправдали. Світовий
досвід підтверджує, що різні форми молото�
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варного виробництва ніколи не були самостійни�
ми, оскільки по формальних та неформальних
причинах вони завжди залежать від рівня коо�
перації і взаємозв'язків з великими господар�
ствами. Цю закономірність підтверджує і вітчиз�
няний досвід, який накопичений в результаті
аграрної реформи [3].

Основними цілями державної політики у
сфері розвитку індивідуальних форм господа�
рювання на селі є ріст виробництва і об'єму реа�
лізації сільськогосподарської продукції, яка ви�
робляється фермерськими господарствами та
господарствами населення, і збільшення доходів
сільського населення [4].

На нашу думку, можна виділити наступні
блоки задач, направлені на розвиток індивіду�
альних господарств населення. Перший блок —
організаційно�правове регулювання діяльності
селянських господарств (удосконалення орган�
ізаційної структури селянських господарств; ре�
гулювання ринків збуту продукції). Другий блок
— орієнтований на ресурсне забезпечення осо�
бистих селянських господарств (кредитне та
страхове забезпечення; матеріально�технічне
забезпечення; кадрове забезпечення). Третій
блок — регіональні програми розвитку особис�
тих селянських господарств (розвиток сільсько�
господарської кооперації). Четвертий блок —
соціальні основи розвитку господарств населен�
ня в сільській місцевості (соціальна захищеність
занятих в селянських; безпека особистості та
власності).

Удосконалення організаційно�правового ре�
гулювання розвитку господарств населення
включає розробку рекомендацій (ініціатив) для
удосконалення нормативно�правових актів дер�
жавного, регіонального та місцевого рівня по
питаннях підтримки розвитку селянських госпо�
дарств населення.

1. Удосконалення організаційної структури
малого підприємництва.

Особисті селянські господарства мають ве�
ликий потенціал виробництва, тому включення
їх в категорію суб'єктів малого підприємництва
дозволить їм отримати системну державну
підтримку. Щодо долі особистих господарств
населення в загальному обсязі виробленої в
країні сільськогосподарської продукції, то вона
перевищує 50%. У володінні, користуванні та
розпорядженні особистих селянських госпо�
дарств населення знаходиться більше 6 700 тис.
гектарів землі, на якій вирощується 97,4% кар�
топлі, 90,2% баштанних культур, 86,6% овочів,
86,6% плодів і ягід, 22,1% зерна, 18,6% соняшни�
ку та 9,1% цукрових буряків. Крім того, у госпо�
дарствах населення зосереджена значна части�
на поголів'я худоби та птиці: на кінець 2011 р.
вони утримували майже дві третини (66%) пого�

лів'я великої рогатої худоби (у т.ч. корів —
77,6%); 54,5% свиней; 82,8% овець та кіз; 45,8%
птиці всіх видів [5]. Представлення особистих се�
лянських господарств населення як суб'єктів ма�
лого підприємництва дозволить їм скористати�
ся всіма перевагами державної підтримки, вклю�
чаючи придбання техніки, використання пільго�
вих механізмів кредитування. Повинні створи�
тися умови для продуктивної роботи, необхід�
но зацікавити селян і допомогти їм.

2. Регулювання ринків збуту продукції.
Важливою частиною підприємницької діяль�

ності сільськогосподарських підприємств є по�
шук і вибір найбільш ефективних каналів реалі�
зації продукції.

На сьогоднішній день основними каналами
реалізації сільськогосподарської продукції є:
продаж державі через заготівельні і переробні
підприємства, підприємствам і організаціям,
підприємствам торгівлі і громадського харчу�
вання, на селянських та масових ринках (база�
рах), працівникам господарства і населенню.
Існування численних посередників між вироб�
никами сільськогосподарської продукції та її
споживачами призводить до її подорожання і
забезпечує цим структурам значні прибутки, а
виробники несуть збитки.

До числа перспективних каналів реалізації
сільськогосподарської продукції відносяться
ярмарки, аукціони, виставки�продажі.

Нами рекомендовані та представлені на�
ступні заходи зі стимулювання збуту сільсько�
господарської продукції: визначення меж цін і
якості товарів і послуг; створення рекламних
щитів, проспектів; реклама в засобах масової
інформації: журналах, газетах та на телебаченні.

Для успішного просування продукції госпо�
дарств населення необхідно прийняти грамот�
ну цінову політику і методи стимулювання про�
даж, спрямованих на забезпечення інтересів
розвитку сільського господарства, зростання
матеріальної зацікавленості працівників сіль�
ського господарства у виробництві продукції з
урахуванням потреб держави та попиту населен�
ня. Необхідно на державному рівні забезпечити
досягнення вигод у довгостроковому періоді,
обсягу отриманого запланованого прибутку від
реалізованої продукції та задоволення запитів
споживачів, які врешті і вирішують, кому з по�
стачальників належить місце на даному спожив�
чому ринку. Встановити торгові знижки або над�
бавки у товарному обігу господарства при
купівлі та продажу товарів, які безпосередньо
вплинуть на фінансове становище підприємства
та вартість товарних запасів, сприятимуть зни�
женню заборгованості та збільшенню готівки,
підвищенню ліквідності, ціни продажу та дохо�
ду від реалізації продукції.
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Є доцільним також розробити та прийняти
Закон України "Про роздрібні ринки", яким зо�
бов'язати надавати товаровиробника сіль�
ськогосподарської продукції на ринках торгі�
вельні місця, а кооперативам з закупівлі
сільськогосподарської продукції надати право
створювати свої ринки. Також слід створити
оптові ринки, які б спеціалізувалися на закупівлі
сільськогосподарської продукції у населення. І
щоб реалізувати тут свою продукцію міг кожен
— від пенсіонера, який виростив десяток кілог�
рам овочів та фруктів, до невеликого селянсь�
кого господарства.

3. Кредитне забезпечення та страхове забез�
печення полягає в удосконаленні технологій кре�
дитування та страхування малих форм господа�
рювання, в тому числі запровадження нових ви�
сокостандартизованих продуктів для госпо�
дарств населення; розвиток кредитної кооперації
як джерела мікрофінансування малих форм гос�
подарювання. Воно грунтується на діяльності
спеціалізованих установ кредитування фермерів,
кооперативних і земельних банках, інших фінан�
сових інститутів. Потрібно розширити практику
державного фінансування придбання засобів ви�
робництва для сільського господарства та удос�
коналити механізм кредитування малого бізне�
су. Система компенсаційних платежів з держав�
ного бюджету повинна страхувати товаровироб�
ників на випадок несприятливих погодних умов,
повеней, епідемій і т.д. Також запровадити бюд�
жетні платежі, пов'язані з "регіональною
підтримкою", завдяки яким у товаровиробників
з'явиться можливість ведення сільськогоспо�
дарського виробництва на розширеній основі в
зонах з несприятливими погодними умовами. На
державному рівні доцільно прийняти правовий
акт про створення системи гарантій для малого
селянського підприємництва.

4. Матеріально�технічне забезпечення.
Інший не менш негативний фактор, який

стримує розвиток селянських господарств насе�
лення, — це використання морально і фізично
застарілої техніки і ручної праці при вироб�
ництві сільськогосподарської продукції, що зни�
жує ефективність сільськогосподарського ви�
робництва і конкурентоспроможність малото�
варного сектора АПК. Тому слід розробити дер�
жавні цільові програми, такі як "Пріоритетний
розвиток вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу до 2020 року" та
"Техніко�технологічна політика в агропромис�
ловому комплексі до 2020 року", в межах яких
здійснити структурну перебудову вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування шля�
хом створення кількох промислово�фінансових
об'єднань із розвиненою мережею дилерських
пунктів, налагодженими зв'язками з аграрною

наукою та кооперативними агросервісними ут�
вореннями сільськогосподарських товаровироб�
ників, що дозволить забезпечити випуск і суп�
ровід використання взаємоузгодженого комп�
лексу сучасної техніки і новітніх технологій у
сільському господарстві.

5. Однією з гострих проблем на селі зали�
шається кадрове забезпечення спеціалістами і
кадрами масових сільськогосподарських про�
фесій. Необхідність підвищення професійно�
кваліфікаційного рівня працівників сільського
господарства зумовлюється впровадженням
нової техніки і прогресивних технологій веден�
ня сільськогосподарського виробництва, що не
сприяє вихованню у молоді престижності праці
хлібороба, бажання працювати на селі. У сіль�
ській місцевості значно знизився рівень життя
та доходів населення, зросла чисельність осіб,
що живуть за межею бідності, поглиблюється
розрив між багатими і бідними, зникає, так ос�
таточно і не сформувавшись так званий "се�
редній клас", який би мав слугувати основою
розвитку цивілізованого суспільства. Тому, для
вирішення вищезазначеної проблеми, в першу
чергу, необхідно дбати про підвищення пре�
стижності роботи у сільському господарстві че�
рез механізм збільшення обсягів його бюджет�
ного фінансування, що сприятиме раціонально�
му працевлаштуванню сільських жителів та доз�
волить в повній мірі задовольнити потребу
сільськогосподарських підприємств в працюю�
чих, працівників — в отриманні належної робо�
ти та гідної винагороди за неї, а державу — в
зниженні рівня безробіття та поліпшення соц�
іального розвитку села.

6. Розвиток регіональних програм малих
форм господарювання.

Потрібно розробити програми розвитку гос�
подарств населення на регіональному рівні.
Ціллю даних програм має бути розвиток малих
форм господарювання на селі, збільшення об�
сягів реалізації сільськогосподарської про�
дукції, підвищення рівня зайнятості і доходів
сільського населення в регіонах.

У відповідності з поставленою ціллю в про�
грамі мають вирішуватися наступні задачі:

— підтримка господарств населення та фер�
мерів, які зареєстровані як індивідуальні під�
приємці — голів селянських (фермерських) гос�
подарств і здійснюючих діяльність в сфері сіль�
ськогосподарського виробництва як основну не
більше 12 місяців (далі відповідно — фермерів
початківців), які реалізують проекти створення
і розвитку своїх господарств;

— розвиток сімейних тваринницьких ферм,
створення на базі селянських господарств;

— забезпечення доступу індивідуальних
форм господарювання на землі;
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— забезпечення доступу малих форм госпо�
дарювання до субсидійних кредитів банків і по�
зик сільськогосподарських споживчих кредит�
них кооперативів;

— розвиток сільськогосподарської спожив�
чої кооперації, в тому числі збільшення об'єму
наданих ними послуг малим формам господарю�
вання на селі.

7. Розвиток сільськогосподарської коопе�
рації.

В умовах посилення ролі і значення особис�
тих селянських господарств населення в аг�
рарній економіці країни одним із важливих на�
прямків подальшого їх функціонування і розвит�
ку є створення їх кооперативних формувань в
формі товарних (заготівельно�збутових) коопе�
ративів.

Необхідність створення і розвитку сіль�
ськогосподарської кооперації на сьогоднішній
час викликана наступними причинами:

— висока фондоємність і матеріалоємність
виробництва, яка потребує великої кількості
інвестиції;

— обмеженість в особистих грошових засо�
бах, необхідних для ефективного функціонуван�
ня господарств;

— можливість розширення за рахунок коо�
перації розмірів виробництва і підвищення його
ефективності;

— сезонність у використанні виробничих ре�
сурсів і отримання сільськогосподарської про�
дукції;

— нерозвиненість ринкової інфраструктури.
Таким чином, кооперування сільгоспвироб�

ників малих форм господарювання дозволить їм
вистояти в умовах несприятливої ринкової ко�
н'юнктури і вирішити проблеми підвищення еко�
номічної ефективності ведення сільського гос�
подарства.

8. Соціальні основи ведення індивідуальних
господарств населення.

Для розвитку селянських господарств насе�
лення необхідні не тільки економічні стимули,
але й соціальні і навіть моральні. Сподівання
тільки на ринковий механізм за відсутності соц�
іальних орієнтирів веде до деградації людсько�
го потенціалу і гальмує економічний розвиток.

Ситуація в соціальній сфері села залишаєть�
ся досить складною, тому основним завданням
соціального розвитку села є забезпечення мате�
ріального добробуту селян, підвищення рівня їх
соціального обслуговування, створення умов
для підвищення кваліфікації та перекваліфікації
працівників сфери аграрного сектора та по�
ліпшення умов їх життя.

Розв'язання цих завдань сприятиме підви�
щенню ефективності сільськогосподарського
виробництва його конкурентоспроможності,

інвестиційної активності та привабливості, ство�
ренню умов для розвитку та реалізації селяни�
на — аграрія з новим типом економічного мис�
лення, новою ринковою мотивацією і поведін�
кою, піднесенню соціальної сфери сільського
господарства, а також закріпленню кадрів на
селі, що є важливою передумовою зосереджен�
ня соціального потенціалу в сільській місцевості,
формування нового аграрного виробництва,
нового села і піднесенню іміджу України як по�
тужної аграрної держави.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок, можна відмітити, що в

цілому для України в перспективі бажано роз�
вивати організаційно�правові форми господа�
рювання; розвиток кооперації та ринкової
інфраструктури; ефективне державне регулю�
вання і надання необхідної державної фінансо�
вої допомоги селянським господарствам.

На нашу думку, перспективи подальшого
розвитку селянських господарств будуть зале�
жати від здійснення Урядом основних напрямів
підтримки цих товаровиробників. Сприяння цим
господарствам на даному етапі розвитку еконо�
міки має не тільки економічне, але і соціальне
значення. Тому також було рекомендовано на�
прямок в зміні організаційної структури малих
підприємств. Необхідно особисті селянські гос�
подарства включити до числа суб'єктів малого
підприємництва, оскільки за умови ефективно�
го стимулювання товарного виробництва в цих
господарствах вони можуть стати не тільки ма�
совими постачальниками товарної сільськогос�
подарської продукції, але і створити ту соціаль�
ну базу, на якій буде формуватися на селі се�
редній клас або клас "крепких" господарів.
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