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DEVELOPMENT OF PERSONAL PEASANT FARMS AND ITS INVESTMENT SUPPORT

Розкрито значення розвитку особистих селянських господарств у сільськогосподарському виробництві, функL
ціонуванні села, створення достатнього рівня продовольчої безпеки, насиченості внутрішнього ринку продуктами харL
чування. Проаналізовано сучасні тенденції виробництва рослинницьких та тваринницьких продуктів особистими сеL
лянськими господарствами та змінення їх ролі в українському сільському господарстві та внутрішньому ринку. ОхаL
рактеризовано сучасний стан та динаміку технологічного розвитку та технічного забезпечення виробничоLгосподарсьL
кої діяльності. Виявлено та систематизовано ключові чинники, що ускладнюють розвиток особистих селянських госL
подарств, підкреслено значимість нестачі інвестиційних ресурсів, неможливості їх акумуляції всередині господарства
та неспроможність залучення із зовнішніх джерел. Окреслено підходи до запровадження низки соціальноLекономічних
заходів, спрямованих на забезпечення розвитку особистих селянських господарств на основі активізації інвестиційних
процесів, збільшення притоку інвестицій, поліпшення державної підтримки.

The article reveals the importance of the development of personal peasant farms in agricultural production, the
functioning of the village, the creation of a sufficient level of food security, saturation of the domestic market with food
products. It has been proved that the development of personal peasant farms in Ukraine remains an urgent and practically
significant problem. The current trends in the production of crop and livestock products by personal peasant farms are
analyzed. A gradual change in their role in Ukrainian agriculture and in the domestic market is shown. The reasons for
negative processes and tendencies are revealed. The current state and dynamics of technological development and technical
support of production and economic activities of personal peasant farms are characterized. The key factors that hinder the
development of personal peasant farms are identified and systematized. The importance of the lack of investment resources
in ensuring the development and raising the technical level of farms was emphasized. It is proved that the main problems of
personal peasant farms are the impossibility of accumulating internal investment resources and the insolvency of attracting
them from external sources. The approaches to ensuring the development of personal peasant farms on the basis of investment
activation have been determined. It has been proven that in order to ensure stable work and the development of personal
peasant farms, it is necessary to implement a number of different measures. Most of all, these should be measures aimed at
solving social, demographic, climatic, technical, technological, and economic problems of the village. It is necessary to
promote the expansion of business initiative and the development of entrepreneurship. At the same time, it is important to
attract capital from various sources, simplify the access of private peasant farms to external investment resources, rationalize
and improve state and territorial policies to support investment processes. As the most promising areas of further scientific
research for the development of personal peasant farms, the following are highlighted: the development of approaches to
optimizing the system of material and technical supplies, production services, strengthening infrastructure, etc.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сучасне сільськогосподарське виробницт&
во в Україні розвивається на засадах багато&

Ключові слова: особисті селянські господарства, інвестиційне забезпечення, інвестиції, інве�
стиційні процеси, інвестиційний потенціал, розвиток, сільськогосподарське виробництво.

Key words: personal peasant farms, investment support, investments, investment processes, investment
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укладності, коли поряд з крупними підприєм&
ницькими структурами функціонують товаро&
виробники малих форм господарювання, у
тому числі у формі особистих селянських гос&
подарств, що навіть не мають статусу юридич&
ної особи і не є підприємницькими структура&
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ми у широкому розумінні цього поняття. Од&
нак для них сільськогосподарське виробницт&
во стало не лише важливою сферою економіч&
ної діяльності, а й вагомим джерелом фінансу&
вання доходів сільських родин та засобів існу&
вання, фундаментом забезпечення сільського
способу життя населення, збереження та про&
довження традицій українського побуту на селі
тощо.

Діяльність особистих селянських госпо&
дарств здебільшого зорієнтована на вирощу&
вання порівняно більш трудовитратних про&
дуктів, що користуються попитом у населення
і слугують не стільки сировиною для подаль&
шої промислової переробки, скільки викорис&
товуються в якості харчових продуктів. Якщо
у 1990—2000&х рр. ці господарства були безза&
перечними лідерами у постачанні вагомої час&
тки різних видів харчових продуктів на
внутрішній ринок, то нині їх конкурентні по&
зиції поступово витісняються товаровиробни&
ками суспільного сектору. Причиною означе&
ної тенденції передусім стає нестача коштів на
фінансування технічного переозброєння, роз&
будову матеріальної бази, залучення у госпо&
дарську діяльність інновацій тощо внаслідок
неспроможності особистих селянських госпо&
дарств акумулювати достатній обсяг внут&
рішніх інвестиційних ресурсів або залучити із
зовнішніх джерел. Вищевикладене підтверд&
жує, що поліпшення інвестиційного забезпе&
чення та активізація інвестиційних процесів має
важливе значення для стабільного функціону&
вання та розвитку особистих селянських гос&
подарств, а отже, слугуватиме підгрунтям збе&
реження і розбудови українського села та
сільського господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Сучасним проблемам розвитку інвестуван&

ня та зміцнення інвестиційного потенціалу
сільського господарства присвячені чисельні
публікації українських науковців. Так, роботи
В.П. Гавриш із співавторами присвячені до&
слідженню специфіки, напрямів та сучасного
стану інвестиційних процесів [1], публікації
Т.В. Антонець — оцінці інвестиційної ситуації,
визначенню тенденцій розвитку інвестиційної
діяльності та їх подальших перспектив [2],
Л.А. Свистуна та А.А. Рожко — впливу інвес&
тиційних процесів на забезпечення продоволь&
чої безпеки держави та зміцнення її позицій на
світовому й регіональних продуктових ринках
[3], І.С. Крамаренко — впливу чинників на інве&

стиційний потенціал сільськогосподарських
підприємств, передусім складу, структури та
внутрішніх пропорцій активів і пасивів [4]. У
свою чергу колектив авторів на чолі з Н.В. Тур&
ленко запропонували власні підходи до визна&
чення впливу економічного інструментарію на
інвестиційні процеси, дослідив складові цього
впливу, обгрунтував джерела та економічні
інструменти інвестування сталого розвитку
агробізнесу [5].

Однак питання інвестування особистих се&
лянських господарств у силу їх специфіки та
напівкомерціалізованих основ функціонуван&
ня й досі залишаються малодослідженим. Зде&
більшого предметом наукових розвідок стають
інституційні аспекти ведення сільськогоспо&
дарської діяльності особистими селянськими
господарствами, що вивчаються М.М. Кропив&
ком [6], створення ресурсної основи господа&
рювання, підходи до реформування організа&
ційно&економічних засад та особливості фор&
мування структури доходів господарств, що
досліджені В.К. Збарським та Д.В. Грибовою
[7]. Хоча в окремих дослідженнях, зокрема
М.Й. Маліка, О.Г. Шпикуляка [8], Л.Й. Войни&
чої [9] та інших науковців акцентовано увагу
на проблемах особистих селянських госпо&
дарств, пов'язаних із невідповідністю їхнім по&
требам системи матеріально&технічного обслу&
говування; відсутністю виробничої і соціальної
інфраструктури тощо, аспекти щодо значи&
мості для вирішення цих проблем активізації
інвестиційних процесів та поліпшення інвести&
ційного забезпечення потребують подальших
досліджень у науково&методичному та прак&
тичному розрізах.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз сучасного ста&

ну та обгрунтування шляхів розвитку особис&
тих селянських господарств на основі поліп&
шення їх інвестиційного забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині в Україні функціонує понад 3,95 млн
особистих селянських господарств. Їх роль і
значимість не можна недооцінювати, адже саме
вони забезпечують значну частку усього сукуп&
ного виробництва сільськогосподарської про&
дукції. Так, у середньому впродовж 2016—2020
рр. господарства населення щорічно виробля&
ли 40—44 % усієї сільськогосподарської про&
дукції, у тому числі близько 36—40 % продукції
рослинництва та понад 52—55 % продукції тва&
ринництва [10]. Сукупний обсяг виробництва
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сільськогосподарської
продукції у фізичному
еквіваленті незначно
коливається у дина&
міці, однак така тен&
денція забезпечується
значним зростанням
обсягів вирощування
рослинницьких куль&
тур на тлі скорочення
виробництва тварин&
ницьких продуктів
(див. рис. 1).

Значну частку про&
дукції особисті се&
лянські господарства
виробляють для влас&
ного споживання або
використовують у
внутрішньовиробничих цілях. Однак по окре&
мих продуктах забезпечується значний рівень
товарності, що дозволяє таким товаровиробни&
кам істотно впливати на внутрішній споживчий
ринок і навіть поступово долучатися до фор&
мування експортних товарних потоків. Так, в
останні роки рівень товарності зернових і зер&
нобобових культур коливався в межах 39,8 —
43,8 %, соняшника — сягав 74,8 — 81,1 %, мо&
лока — 47,2 — 48,1 %, меду — 25,7 — 50,2 %,
ягід 23,8 — 34,6 %, а плодів і окремих овочевих
культур — досяг 20 — 27 % [10]. Стабільно зро&
стали обсяги продажу кукурудзи на зерно, со&
няшника, кормових культур, плодів. Водночас
знижувався продаж ячменю, ягід, сільськогос&
подарських тварин як у живій, так і у забійній
масі. Продаж інших зернових і зернобобових
культур, овочів і баштанних, картоплі, цукро&
вого буряку, горіхів
і винограду, молока,
яєць, меду вирізнявся
високими показниками
волатильності.

Попри суперечливі
тенденції та зростання
в окремих продукто&
вих сегментах, загалом
нині можна стверджу&
вати про поступове
уповільнення розвитку
особистих селянських
господарств та деяке
зниження їх значи&
мості в українському
сільському господарст&
ві. Так, якщо у період
1991—2000 рр. індекси

виробництва сільськогосподарської продукції
особистими селянськими господарствами ста&
більно перевищували відповідні показники гос&
подарських структур суспільного сектору, то
у період 2001—2004 рр. означений тренд був
зламаний. З 2004 по 2008 рр., а також у 2011,
2013—2014, 2016, 2018, 2020 рр. темпи прирос&
ту виробництва сільськогосподарської про&
дукції товаровиробників суспільного сектору
перевищували відповідні показники в сегменті
особистих селянських господарств. Нині
крупні підприємства поступово опановують
тваринництво, що традиційно було більш роз&
винене у господарствах населення, а також на&
рощують посіви зернових і зернобобових куль&
тур, соняшника тощо.

Поряд з тим чисельність особистих селянсь&
ких господарств та обсяг використовуваної
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Рис. 1. Тенденції зміни виробництва сільськогосподарської продукції
в особистих селянських господарствах у 2005—2020 рр.

порівняно з 2004 р., %
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [10].
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ними земельної площі набули стійкої тенденції
до скорочення (рис. 2) і якщо ще шість років
тому перевищували 4,1 млн одиниць та 6,3 млн
га відповідно, то нині уже не досягають 4 млн
одиниць та 6,15 млн га.

Однак категорію "розвиток" абсолютно не
виправдано розглядати виключно у контексті
зростання фізичних характеристик розміру та
обсягів виробництва. Розвиток особистих се&
лянських господарств по&суті є процесом якіс&
них змін основних фінансово&економічних,
техніко&технологічних, соціально&демографіч&
них та інших характеристик, що забезпечують
перехід до нового, якісно вищого стану функ&
ціонування. Однак у сучасних умовах він має
супроводжуватися поліпшенням кількісних
характеристик, підкріплюючись у такий спосіб
економічним зростанням.

Ускладнення розвитку особистих селянсь&
ких господарств нині провокується багатьма
чинниками, серед яких найбільш значимі ле&
жать у площині визначення подальших перс&
пектив функціонування ринку землі та оборо&
ту земель сільськогосподарського призначен&
ня, пов'язані із недостатньою розвиненістю
підприємницької ініціативи на селі, погіршен&
ням демографічної ситуації та поступовим ста&
ріння сільського населення, посиленням внут&
рішньої міграції в країні між селом та містом, а
також зростанням зовнішньої трудової
міграції, недостатнім рівнем соціального захи&
сту населення, що задіяне в особистих селянсь&
ких господарствах та у сільськогосподарсько&
му виробництві загалом, посиленням конку&
ренції з боку крупних товаровиробників тощо.

Усунення негативного впливу визначених
чинників потребує вжиття низки соціально&

економічних заходів, зокрема щодо
поліпшення підприємницького кліма&
ту на селі, врегулювання питань зе&
мельних відносин, розвитку коопера&
тивного руху між товаровиробника&
ми малих форм господарювання, оп&
тимізації форм і методів державної
підтримки села і сільського господар&
ства, активізації обороту капіталів,
розвитку підприємницької ініціативи
тощо.

Крім того, впливовим чинником,
що ускладнює розвиток особистих
селянських господарств, залишаєть&
ся нестача інвестиційних ресурсів для
техніко&технологічного переосна&
щення та активізації практики впро&
вадження інновацій.

Адже однією з важливих характе&
ристик розвитку доцільно вважати забезпе&
ченість товаровиробника прогресивними засо&
бами виробництва, використання інноваційних
технологій, досягнення високих стандартів та
оптимальних умов праці. Хоча сільське госпо&
дарство України є однією з найбільш ефектив&
них та зростаючих сфер економіки держави,
здебільшого високий рівень доходності та інно&
ваційний характер розвитку притаманний
крупним товаровиробникам, у тому числі хол&
дингового типу, окремі з яких створюють по&
мітну частку ВВП та формують потужні екс&
портні потоки. Особисті селянські господар&
ства поки що не залучені до процесів і тенденції
інноватизації повною мірою. Так, донині у кож&
ному десятому господарстві виконання усіх
технологічних операцій забезпечується вик&
лючно вручну (див. рис. 3), сукупно ще майже
10 % товаровиробників працюють або виключ&
но з використанням живої тяглової сили (ко&
ней і волів) або поєднуючи її з ручною працею,
а 11,6% до такого способу виконання операцій
долучають трактори.

Повністю механізований обробіток землі
досягнуто лише у 6,9 % особистих селянських
господарств, а поєднання тракторного і ручно&
го обробітку — у 61,7 %.

Спосіб обробітку землі безпосередньо ви&
значається рівнем забезпеченості господарства
технікою. Нині серед особистих селянських
господарств України лише 21 % тих, що можна
вважати порівняно технічно оснащеними (рис.
4). При цьому їх регіональний розподіл доволі
розпорошений. Так, у Донецькій області таких
налічується 71,6 %, Рівненській — 71,4%, Лу&
ганській — 56,0%, у Тернопільській — майже
половина (49,7 %), понад третину — у Во&

і вручну і 
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і вручну і кіньми, 
волами; 8,5

тільки трактором; 
6,9

тільки кіньми, 
волами; 1,1

тільки вручну; 
10,0

і кіньми, волами і 
трактором; 0,2

і вручну і кіньми, 
волами і 

трактором; 11,6

Рис. 3. Структура особистих селянських господарств
за способом обробки землі у 2020 р., %

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статисти&
ки України [10].
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линській (38,8 %), Жито&
мирській (34,0 %), Мико&
лаївській (33,9 %) облас&
тях. Трохи більшим від
середнього по державі є
рівень технічного забез&
печення особистих се&
лянських господарств у
Одеській (25,3 %), Дніп&
ропетровській (23,0 %),
Сумській (21,1 %) облас&
тях. Водночас безпреце&
дентно низьким рівень
технічного оснащення за&
лишається у Полтавській
(4,4 %), Харківській (6,9 %), Івано&Франківській
(7,2 %), Закарпатській (7,9 %), Херсонській
(8,8%) областях. Щоправда низький рівень спо&
стерігається й у Київській області (4,4 %), од&
нак тут таке становище частково пояснюється
специфікою сільських поселень навколо найк&
рупнішого урбаністичного центру.

Серед особистих селянських господарств,
що мають техніку, у середньому по Україні,
лише кожне п'яте володіє трактором, мінітрак&
тором або мотоблоком. При цьому їхня частка
постійно скорочується у динаміці — якщо у
2015 р. вона сягала 31,2 %, то уже у 2018 р. ско&
ротилася до 27,2 %, а у 2020 р. склала лише
18,9%. Комбайнами володіють від 1,5 до 2,3 %
господарств, вантажними автомобілями — від
2,5 до 4,6 %. Близько 12,2 — 14,5 % мають сівалки,
13,2 — 15,8 % — культиватори, 12,1 — 16,6% —
сепаратори, 21,6 — 24,4 % — крупорушки. Трохи
ліпшою є забезпеченість боронами — 22,7 —
34,1% та плугами — 27,1 — 37,3 %. Однак упро&
довж 2015—2020 рр. спостерігається погіршення
забезпечення особистих селянських господарств
усіма видами техніки, що стає безпосереднім на&
слідком нестачі інвестиційних ресурсів.

Джерелами інвестицій для особистих се&
лянських господарств можуть ставати як
внутрішні, так і зовнішні ресурси. Внутрішні ре&
сурси формуються за рахунок доходів селянсь&
ких родин — від заробітної плати за роботу в
інших суб'єктах господарювання, отримання
пенсій, стипендій, інших фінансових виплат і до&
помоги, доходів від капіталу (в т.ч. депозитних
вкладень у банки, нерухомості, цінних паперів,
здавання в оренду земельних паїв та інших
об'єктів комерційної власності) тощо. Однак ос&
новними джерелами доходів, що можуть потен&
ційно використовуватися на фінансування інве&
стицій, мають бути доходи від продажу сільсько&
господарської продукції, вирощеної в підсобно&
му господарстві. У зв'язку з цим необхідно роз&

вивати канали збуту продукції, спрощувати дос&
туп до різних ринків, забезпечувати ефективне
просування продукції, що сприятиме підвищен&
ню доходності сільськогосподарської діяльності
особистих селянських господарств.

Водночас важливо спростити для особистих
селянських господарств доступ до зовнішніх
джерел фінансування, у тому числі до кредит&
них ресурсів. Це можливо забезпечити декіль&
кома шляхами: через утворення кредитних
спілок, кредитних кооперативів і навіть кредит&
них кооперативних банків, а також через зни&
ження рівня позикового відсотка та спрощен&
ня доступу до кредитних програм функціону&
ючих кредитних установ.

Поряд з тим необхідно забезпечити від&
повідність державної та територіальної під&
тримки сільськогосподарського виробництва
потребам особистих селянських господарств за
розмірами, напрямами, механізмами надання.

Сукупно це дозволить поліпшити матеріаль&
но&технічне забезпечення діяльності особистих
селянських господарств, підвищити рівень
впровадження інновації ними, залучати нові
форми і методи організації виробництва, а та&
кож технології здійснення господарської
діяльності, що відповідали б сучасним викли&
кам, у тому числі пов'язаним зі зміною кліма&
ту, глобалізацією, інтеграційними процесами,
динамікою споживчого ринку тощо, а в кінце&
вому підсумку сприятиме розвитку малих форм
господарювання на селі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Особисті селянські господарства продовжу&
ють відігравати важливу роль у сільськогоспо&
дарському виробництві та розвитку українсько&
го села, забезпеченні продовольчої безпеки дер&
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Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [10].
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жави, створенні засад економічного зростання і
розвитку України. Однак нині їх ефективне фун&
кціонування ускладнене внаслідок негативного
впливу низки чинників та, передусім нестачі інве&
стиційних ресурсів на технічне переоснащення і
посилення інноваційності виробництва. Для за&
безпечення стабільної роботи та перспективно&
го розвитку особистих селянських господарств
необхідно вживати різноманітні заходи, спрямо&
вані на вирішення низки соціальних, демографі&
чних, кліматичних, техніко&технологічних, еко&
номічних проблем села, сприяти поширенню
ділової ініціативи та розвитку підприємництва.
Водночас найважливішого значення набуває за&
безпечення притоку капіталу з різних джерел,
спрощення доступу особистих селянських госпо&
дарств до зовнішніх інвестиційних ресурсів, ра&
ціоналізація державної та територіальної політи&
ки підтримки інвестиційних процесів тощо.

Перспективними напрямами наукових роз&
відок щодо розвитку особистих селянських
господарств є розробка підходів до оптимізації
системи матеріально&технічного постачання,
виробничого обслуговування, зміцнення
інфраструктури тощо.
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