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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У період трансформаційних перетворень в агро�

промисловому комплексі України відбувається ста�
новлення державно�регуляторних засобів впливу на
процес відтворення. Складовою останнього є регу�
ляторний вплив різноманітних державних інститутів
держави на функціонування і розвиток сільських до�
могосподарств. Значна кількість останніх, велика
питома вага у виробництві валової продукції сі�
льського господарства, їх вплив на залучення до
трудової й підприємницької діяльності членів домо�
господарств, соціалізацію підростаючого поколін�
ня, відтворення робочої сили є свідченням їх суттє�
вої ролі в національній економіці. Одночасно домо�
господарства є споживачами кінцевих товарів і нос�
іями попиту, власниками ресурсів, які вони пропо�
нують для виробництва товарів та надання послуг і
таким чином перетворюються на продавців, що фор�
мують пропозицію на ринках ресурсів.

З огляду на суспільно�економічну значимість
сільських домогосподарств існує нагальна потреба
дослідження стану цієї мікроекономічної структур�
ної одиниці національної економіки, окреслення
шляхів подолання проблем її подальшого функціо�
нування і розвитку в контексті регуляторного впли�
ву держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку домогосподарств останнім
часом активно вивчають українські та зарубіжні вчені.
В роботах С. Мочерного розглядаються сутнісні ха�
рактеристики домогосподарств як економічної кате�
горії. Відтворювальний аспект функціонування і роз�
витку домогосподарств аналізується російськими на�
уковцями Л. Абалкіним, О. Архиповим.

У творчому доробку відомих українських вчених
О. Могильного, В. Юрчишина розглядається стан,
еволюція та перспективи існування й розвитку
сільських домогосподарств як об'єкта аграрної пол�
ітики держави. В роботах О. Онищенка значна увага
приділяється дослідженню виробничої функції сіль�
ських домогосподарств. Питання стану сільських до�
могосподарств в контексті аналізу проблем розвит�
ку сільських територій, подолання їх занепаду, на�
прямів і механізмів поліпшення умов життя сільсько�
го населення знайшли своє відображення в роботах
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ У

ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Проаналізовано стан та напрямки регуляторного впливу держави на соціально�економічний роз�
виток сільських домогосподарств України.

І. Прокопи. Однак регуляторний вплив держави в
умовах аграрних перетворень на стан, функціонуван�
ня і соціально�економічний розвиток сільських до�
могосподарств не отримав достатньої уваги в публі�
каціях вчених нашої держави. Між тим практика
трансформаційних перетворень в аграрній сфері сти�
кається з відсутністю теоретичних напрацювань дер�
жавного регулювання соціально�економічного роз�
витку сільських домогосподарств з метою залучення
їх потенціалу у вирішення нагальних проблем нашо�
го суспільства.

Мета статті — окреслити стан та визначити шля�
хи подальшого регуляторного впливу держави на
розвиток сільських домогосподарств України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Сутнісними ознаками домогосподарств є те, що
його ведуть одна або декілька осіб, котрі мають спільне
житло з метою відтворення робочої сили та розвитку
особистості на основі споживання кінцевої продукції
матеріального виробництва та сфери послуг.

Зазначені ознаки породжують існування сукуп�
ності економічних відносин в межах домогоспо�
дарств та останніх з іншими суб'єктами економіч�
ної системи суспільства. Тому домогосподарства
постають як основна одиниця біологічного, соціаль�
ного і економічного відтворення та складова соці�
ально�економічної макроструктури суспільства.

Домогосподарства як економічна категорія ма�
ють не тільки внутрішню сутність, що проявляється в
закономірностях їх розвитку, зміні форм, а й у ак�
тивній взаємодії із зовнішнім середовищем, процеса�
ми в економічній системі та соціальній сфері. Вони, з
одного боку, залежать від дії цілого ряду об'єктив�
них і суб'єктивних чинників, притаманних процесам
суспільного відтворення, а з іншого — постійно впли�
вають на нього. Останнє пов'язано з кількісними па�
раметрами цих структурних одиниць економічної
системи, тими матеріальними і соціальними ресурса�
ми, які перебувають в їх розпорядженні.

Сільські домогосподарства поряд з тими ознака�
ми, які притаманні для подібних формувань в місті,
мають притаманні тільки їм особливості. Мається на
увазі тісний зв'язок із веденням сільського, мисливсь�
кого та лісового господарства, де дія природно�
кліматичних чинників на кінцеві результати виробни�
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чої діяльності є досить суттєвою. Трудова діяльність
значної частини членів сільських домогосподарств
тісно пов'язана з галузями національної економіки,
розміщеними в сільській місцевості. Сільське госпо�
дарство є єдиною галуззю, яка забезпечує всі домо�
господарства країни продуктами харчування, а також
галузі харчової і легкої промисловості сировиною, що
свідчить про виключну суспільну значимість вироб�
ничої функції сільських домогосподарств. Цим до�
могосподарствам також притаманні специфічні умо�
ви підприємницької діяльності, праці, розселення,
соціально�культурного розвитку, задоволення ви�
робничих та особистих потреб.

Усвідомлення необхідності та змісту державного
регулювання розвитку сільських домогосподарств, на
нашу думку, має базуватись на визнанні багатофунк�
ціональності цих структурних одиниць аграрної сфе�
ри. Функції сільських домогосподарств характеризу�
ють їх суспільне призначення, ту  "роботу", яку вони в
ньому виконують. Слід підкреслити, що ці функції —
явище об'єктивне та динамічне. І тому нав'язати або
позбавити, так само як і ігнорувати функції, сільських
домогосподарств буде фатальною помилкою.

Сільські домогосподарства беруть участь у ство�
ренні суспільних благ, котрі користуються в сучасно�
му світі зростаючим попитом. Серед них слід виокре�
мити участь у забезпеченні продовольчої безпеки сус�
пільства, яка спрямована на вільний фізичний і еконо�
мічний доступ всіх громадян до безпечного продоволь�
ства в достатній кількості для задоволення потреб та
уподобань в обсягах, необхідних для активної життє�
діяльності. Вони справляють значний вплив на навко�
лишнє середовище в процесі ведення виробничо�гос�
подарської діяльності на сільських територіях шляхом
використання їх природних ресурсів та відтворення
людського капіталу для забезпечення галузей націо�
нальної економіки робочою силою. Виключна роль
належить сільським домогосподарствам у створенні і
забезпеченні духовних цінностей, притаманних украї�
нському народу, його національних культурних тра�
дицій, хліборобської культури.

Історично склалося так, що значна частина цих
домогосподарств здійснює виробничу сільськогос�
подарську діяльність з метою самозабезпечення
продуктами харчування та для виробництва товар�
ної сільськогосподарської продукції. Слід підкрес�
лити, що наявність у складі агропромислового ком�
плексу домогосподарств, котрі виробляють сіль�
ськогосподарську продукцію, притаманна багатьом
країнам світу. Проте її частка в обсягах виробленої
валової продукції сільського господарства різна. В
Україні в 2007 році сільськими домогосподарства�
ми було вироблено 60,1 % продукції, в тому числі
58,3 % продукції рослинництва і 62,1 % — тварин�
ництва. Причому 98,0 % — картоплі, 89,6 % — овочів,
86,5 % — плодів та ягід і 82,2 % — молока виробля�
лося господарствами населення [1, с. 149].

Характерними ознаками ведення сільськими до�
могосподарствами виробничої діяльності є те, що
вона за своїми маштабами належить до невеликої
(дрібної) та середньої за обсягами задіяних ресурсів
і виробленої продукції. Дрібне особисте селянське
господарство сільських домогосподарств, в якому
селяни є безпосередніми виробниками продукції, є
масовим виробництвом, у якому задіяно більше
90 % селян [2, с. 5].

Життєдіяльність цих важливих структурних оди�
ниць аграрної сфери регулюються Законом України
"Про особисте селянське господарство", яким перед�
бачена їх підтримка державою відповідно до загаль�
нодержавних і регіональних програм за рахунок дер�
жавного і місцевих бюджетів. Однак через складні про�
цедури отримання коштів, передбачених цими програ�
мами, необізнаність селян про існування і можливість
їх отримання, протидію місцевих чиновників тільки
незначна їх частина може нею скористатися. До того
ж відповідно до Закону України "Про основні засади
державної аграрної політики на період до 2015 року"
пріоритетами цієї політики визнано створення рівних
умов для функціонування різних організаційно�пра�
вових форм господарювання в аграрному секторі та
державна підтримка конкурентоспроможного
сільськогосподарського виробництва на базі  коопе�
рації та інтеграції [3, с. 11—12]. Тобто цим законодав�
чим актом створено умови для пріоритетної держав�
ної підтримки великотоварних виробників сільсь�
когосподарської продукції, що підтверджується прак�
тикою. За півтора останні роки господарства Київщи�
ни, які виробляють продукцію тваринництва і птахів�
ництва, отримали 96 млн грн. дотації. З них скотарі от�
римали трохи більше, ніж сім мільйонів гривень, сви�
нарі — понад 22 млн грн., а птахівники — 67 млн грн., з
яких понад 50 млн, тобто більше, ніж отримали всі тва�
ринники області разом узяті, перепало з бюджету
відомій великій комерційній компанії [4, с. 5].

Значна кількість питань щодо організаційної
структури, способів реалізації продукції, звітності
особистих селянських домогосподарств в інституц�
ійно�правовому відношенні не впорядкована. Досить
половинчасто регулюються відносини сільських до�
могосподарств з приводу ведення сільськогоспо�
дарського виробництва, починаючи від правового
захисту дрібних товаровиробників і завершуючи
оподаткуванням їх прибутків та участі у розвитку
інфраструктури села. З огляду на це правомірним є
твердження, що сектор господарств населення, де
виробляється приблизно 60 % валової продукції
сільського господарства, практично не одержує дер�
жавної допомоги — ні матеріальної, фінансової, ні
інституційної [5, с. 84].

Із врахуванням того, що особисте господарство
сільських домогосподарств України є матеріаль�
ною та фінансово�економічною основою їх життє�
діяльності, багатофункціональності сільських до�
могосподарств в аграрній політиці держави доціль�
но відмовитись від ідеології і практичних дій, спря�
мованих на знищення малих форм господарюван�
ня. З цією метою необхідно:  розробити і прийняти
державну цільову програму розвитку особистих се�
лянських господарств, законодавчо уточнити ста�
тус особистих селянських господарств, забезпе�
чивши їх правовий захист, та зобов'язати органи
виконавчої влади, місцевого самоврядування,
відповідальні за реалізацію державної аграрної
політики, через засоби масової інформації, інсти�
тути дорадництва вести інформаційну й роз'ясню�
вальну роботу серед членів сільських домогоспо�
дарств про умови, можливості отримання фінансо�
вої підтримки ведення особистого селянського гос�
подарства. Доцільно запровадити реєстр особистих
селянських господарств та облік виробленої ними
продукції.
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Ринкові перетворення в аграрному секторі Украї�
ни супроводжувались "звільненням" великих сі�
льськогосподарських товаровиробників від нібито
невластивих для ринкових відносин соціальних
функцій. Об'єкти соціально�культурного призначен�
ня — власність сільськогосподарських підприємств
— були передані до комунальної власності, а Мі�
ністерство аграрної політики позбавили повноважень
щодо регулювання розвитку сільської інфра�
структури. Однак все це не супроводжувалось ство�
ренням нової інституційної системи, відповідальної
за функціонування соціальної інфраструктури села,
яка внаслідок цього перебуває в жалюгідному стані.

Між тим підприємницькі структури, які діють в
аграрному секторі досить активно і в зростаючих
обсягах використовують ресурси сільських домо�
господарств та сільських територій. Протягом
2000—2007 рр. частка земель, які здаються в орен�
ду цими домогосподарствами різноманітним агро�
формуванням, зросла з 30,6 до 73,9 % [6, с. 45].
Однак еквівалентної економічної відповідальності
за використані земельні ресурси сільських домо�
господарств підприємці аграрного сектора не не�
суть. Останнє проявляється в тому, що як платни�
ки основних податків ці агрофірми зареєстровані в
основному у великих містах, де їх і сплачують. Свої
стосунки з органами місцевого самоврядування
підтримують на умовах доброчинності.

Внаслідок цього ситуація складається так, що ця
відповідальність перекладена на все суспільство, коли
платники податків в Україні, а не ті, в першу чергу,
хто користується в повному обсязі земельними та
майновими паями сільських територій, повинні виді�
ляти кошти з державного бюджету для підтримки
життєдіяльності сільських населених пунктів. Тому
існує нагальна потреба розробити і ввести в дію за�
конодавчі акти щодо виділення фінансових коштів
для розвитку соціальної інфраструктури села, поси�
лення соціальної відповідальності бізнесових струк�
тур перед населенням сільських територій, де ними
ведеться підприємницька діяльність.

Значна кількість проблем виникла і існує після
роздержавлення, приватизації землі та майна кол�
госпів і радгоспів України. Це перш за все, відно�
сини між орендодавцями та орендаторами та між
останніми. Серед них  питання використання зе�
мельних паїв, власниками яких є члени домогос�
подарств, що здають їх в оренду. Свідченням гос�
троти цієї проблеми є багаточисельні конфлікти
з приводу власності, вирощеної на цих землях
продукції, рівня орендної плати і навіть загибель
людей [7, с. 6].

При здійсненні аграрних перетворень авторами
останніх пропагандувалась думка, що власність на
земельну ділянку, що здається в оренду, буде сут�
тєвою статтею доходів сільських домогосподарств.
Однак реалії виявилися іншими. Дослідження украї�
нських вчених свідчать, що, не зважаючи на те, що
протягом останніх років середньомісячна сума ди�
відендів, нарахованих одному штатному працівни�
ку, дорівнювала 30,23 грн., вона складала 5 % місяч�
ної заробітної плати [8, с. 47]. До того ж ця плата
здійснюється у натуральній формі за цінами, котрі,
як правило, є вищими порівняно з цінами реалізації,
що не є соціально справедливим та не сприяє зрос�
танню доходів сільських домогосподарств.

Негативний вплив на стан добробуту сільських
домогосподарств має фетишизація обсягів вироб�
ництва сільськогосподарської продукції, коли
вартість показників обсягів виробництва тепер
сприймається як свідчення добробуту зайнятих у
сільському господарстві [5, с. 75]. При такому
підході ігнорується та обставина, що левова част�
ка доходів від нарощування обсягів виробництва зер�
нових привласнюється не членами сільських домогос�
подарств, а власниками і співвласниками різномані�
тних агроформувань та зернотрейдерами.

Для подолання негативних тенденцій у життєді�
яльності сільських домогосподарств, зняття цілого
ряду суперечностей, в основу регуляторного впливу
держави на їх функціонування і розвиток слід зап�
ровадити в новітню національну аграрну політику
європейську людиноцентриську систему цінностей як
імперативну норму [9, с. 5]. У процесі її впроваджен�
ня доцільно використовувати такі складові менталь�
ності членів сільських домогосподарств, як сільська
культура, що включає світогляд, етику, релігію, нор�
ми сімейного ведення домашнього і фермерського
господарства, екологічно чистого тваринництва і зем�
леробства. Це є ціла система соціокультурного і ду�
ховного порядку, яка, зрештою, дозволяє людині ви�
рішити докорінні питання буття, взаємодії з приро�
дою, суспільством та іншими людьми.

ВИСНОВКИ
Сільські домогосподарства — важлива складо�

ва національної економіки, її багатофункціональна
базова одиниця. Аналіз регуляторного впливу дер�
жави на їх функціонування і розвиток свідчить про
наявність цілого ряду проблем соціально�економі�
чного та інституціонального характеру. Їх розв'я�
зання потребує впровадження в новітню національ�
ну аграрну політику держави європейської людино�
центриської системи цінностей як імперативної нор�
ми з орієнтацією на зміцнення економічного, фінан�
сового і соціального становища сільських домогос�
подарств, інституційно�правового забезпечення їх
функціонування і розвитку.
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