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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Нині в результаті суттєвих структурних

зрушень у сільськогосподарському вироб�
ництві спостерігається зростання питомої ваги
продукції, що виробляється у приватному сек�
торі, а саме — в особистих селянських госпо�
дарствах (ОСГ). З формуванням ринкових
відносин роль цих господарств у економічно�
му розвитку країни все більше зростає. Тому
оцінювання сучасного стану ОСГ в ринкових
умовах та пошук шляхів ефективного їх функ�
ціонування є актуальними, а їх успішне вирі�
шення допоможе надійно забезпечити населен�
ня якісними продуктами харчування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах господарювання увага до
особистих селянських господарств підвищуєть�
ся як з боку науковців, так і з боку практиків. Різні
аспекти проблем функціонування та розвитку
особистих селянських господарств, а також їх
вплив на агропромисловий сектор економіки дос�
ліджуються у наукових працях П.І. Гайдуцько�
го, О.Д. Гудзинського, В.В. Зіновчука, П.Т. Саб�
лука, П.М. Макаренка, Л.Ю. Мельника, В.Я. Ме�
сель�Веселяка, О.М. Онищенка, О.В. Чаянова,
О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та багато інших.

Однак, деякі питання щодо особливостей
діяльності особистих селянських господарств
та їх розвитку залишаються дискусійними і не�
достатньо висвітленими. Одним із них є перс�
пективи їх подальшого розвитку.

Так, Саблук П.Т. стверджує, що "організа�
ційно�правова структура землекористування, в
якій переважає дрібнотоварний сектор, ніколи
не стане базовою основою для структурно�
інноваційної перебудови вітчизняної аграрної
економіки" [3].
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Юрчишин В.В. вважає, що треба зосереди�
ти увагу "на особливостях розвитку госпо�
дарств населення різних типів. Найбільший
інтерес тут викликають особисті селянські гос�
подарства. По�перше, тому що їм і надалі на�
лежатиме помітне місце у вітчизняному вироб�
ництві сільськогосподарської продукції. По�
друге, в них зосереджено найбільшу частину
сільських жителів. З одного боку, вони розви�
вають сільський сектор і підтримують його са�
мобутність — з іншого; їхній економічний доб�
робут і соціальна захищеність значною мірою
формуватимуться в секторі, соціальною осно�
вою, серцевиною якого є вони самі. По�третє,
саме від розвитку цього сектора дуже великою
мірою (якщо не найбільше) залежатиме май�
бутнє українського села як такого" [4].

Метою наукового дослідження є оцінка
сучасного стану економічного розвитку осо�
бистих селянських господарств та визначен�
ня можливих напрямків та перспектив їх роз�
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особисті селянські господарства є одним із
стабільних секторів економіки у сільському
господарстві України. За роки незалежності ці
господарства зробили вагомий внесок у розви�
ток аграрного сектора економіки країни, підви�
щилася їх значимість у формуванні продоволь�
чих ресурсів держави. Вони виробляють основ�
ну частку плодоовочевої продукції та картоплі,
понад половину м'яса, молока та яєць, забез�
печують сільське населення продуктами харчу�
вання, а також постачають на ринок значну ча�
стину продовольства.

Особисті селянські господарства є реальни�
ми конкурентами аграрних підприємств у ви�
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користанні трудових і матеріальних ресурсів,
у виробництві і реалізації виробленої про�
дукції.

У сучасних умовах ОСГ є структурним еле�
ментом агропромислового комплексу країни й
виконує такі економічні функції: виробництво
додаткової сільськогосподарської продукції —
валової і товарної; підвищення рівня життя
сільського населення шляхом поліпшення ма�
теріального споживання, у тому числі про�
дуктів харчування, збільшення доходів, вико�
ристання ресурсів праці й засобів виробницт�
ва, що недоступні суспільному господарству.

В Україні станом на 1 січня 2011 р. зареєст�
ровано 4,54 млн особистих селянських госпо�
дарств, членам яких відповідно до чинного за�

конодавства надані
земельні ділянки з
цільовим призначен�
ням "для ведення осо�
бистого селянського
господарства". В їх
користування і во�
лодінні знаходиться
6655,4 тис. га земель,
або 7,6 % загальної
земельної площі краї�
ни.

Найбільша кіль�
кість особистих се�
лянських господарств
зосереджена в таких
областях, як Вінниць�
ка — 330,2 тис., Львів�
ська — 304,9 тис., Іва�
но�Франківська —
269,1 тис. та Київська

— 264,6 тис., а найменше їх в Автономній Рес�
публіці Крим та Луганській області.

Розвиток особистих селянських госпо�
дарств об'єктивно зумовлений необхідністю
збільшення обсягів виробництва продукції,
зростанням грошових доходів селян та ство�
ренням належної інфраструктури в сільській
місцевості.

Розглянемо основні характеристики особи�
стих селянських господарств в Україні та Дніп�
ропетровській області (табл. 1).

Дані таблиці свідчать, що загальна кількість
особистих селянських господарств в 2010 р. в
порівнянні з 2006 р. як в Україні так і в Дніпро�
петровській області зменшилась на 5,8 і 4,3 %
відповідно. Основним засобом для ведення гос�

подарської діяльності
в особистих селян�
ських господарствах
є земля. Площа зе�
мельних ділянок в їх
володінні в Україні
зменшилась на 0,6 %,
а в області зросла на
11,1 %. В середньому
на одне господарство
в Україні в 2010 р. при�
падало 1,47 га, в об�
ласті цей показник є
трохи вищим і стано�
вить — майже 2,2 га.

Позитивним є збі�
льшення чисельності
особистих селянсь�
ких господарств, які

Таблиця 1. Основні характеристики особистих селянських господарств
в Україні та Дніпропетровській області

Розраховано за даними [5; 6].

Таблиця 2. Наявність худоби в особистих селянських господарствах,
тис. гол.

Розраховано за даними [5; 6].
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мають у приватній
власності сільськогос�
подарську техніку, по
Україні цей показник
збільшився на 23,5 %,
в області — на 13,8 %,
але незважаючи на це,
особисті селянські
господарства харак�
теризуються техніч�
ною та технологічною
відсталістю і одним з
головних напрямів їх економічного розвитку є
підвищення рівня технічного оснащення.

Виробничий потенціал особистих селянсь�
ких господарств базується на утриманні вели�
кої кількості худоби (табл. 2).

За рахунок зменшення чисельності особис�
тих селянських господарств, які утримують ху�
добу, зменшується і чисельність худоби в їх во�
лодінні як в Україні, так і в Дніпропетровській
області (велика рогата худоба — на 24,7% і
25,5%, корови — на 21,6 % і 23,2% і свині — на
12,4% і 14,0% відповідно).

Основною причиною такого стану є низькі
закупівельні ціни на молоко та м'ясо, що веде
до збитковості виробництва тваринницької
продукції в господарствах населення, складна
демографічна ситуація на селі, нестача концен�
трованих кормів.

Стійкість та конкурентоздатність особис�
тих селянських господарств зумовлена їх мен�
шою залежністю від підвищення цін на енерго�
носії та інші матеріально�технічні ресурси, що
дозволяє збільшувати обсяги виробництва без
залучення додаткових інвестицій і кредитів.
Проте, незважаючи на надзвичайно високу мо�
тивацію до плідної праці, в дрібних сільських
домогосподарствах капіталовіддача в 7—10
разів менша, продуктивність праці в 2—5 разів
нижча, а потреби в техніці на одиницю земель�
ної площі в 5—10 разів більші, ніж в великих
аграрних формуваннях [1].

Особистим селянським господарствам дово�
диться вирішувати низку таких проблем, як вчас�
не виконання технологічних процесів в рослин�
ництві, заготівля достатньої кількості кормів для
сільськогосподарських тварин, полегшення
праці при догляді за ними, реалізація надлишків
сільськогосподарської продукції та ін. Незважа�
ючи на малі розміри, використання у госпо�
дарській діяльності праці членів родини, така
форма господарювання є важливою складовою
розвитку багатоукладності на селі, а також за�
безпечення продовольчої безпеки держави.

Виявлено, що у приватному секторі через

реалізацію особистого інтересу основні факто�
ри аграрного виробництва — земля, праця і ка�
пітал — використовуються, як правило, краще,
ніж у суспільному (табл. 3).

Вклад господарств населення у загальні об�
сяги виробництва продукції сільського госпо�
дарства (в порівняних цінах 2005 року) за 2010
р. становив 55,1 % від загального обсягу по Ук�
раїні, зокрема валової продукції рослинництва
— 53,7 % і 57,4 % продукції тваринництва. Це
досить вагомі показники, які свідчать про те, що
господарства населення займають досить важ�
ливе місце в аграрному секторі економіки.

Наприклад, у 2010 р. господарствами насе�
лення вироблено — 97,4% картоплі, баштанних
культур — 90,2 %, овочів — 88,1%, плодів і ягід
— 83,6%, зернових та зернобобових — 24,2%,
соняшнику — 17,5% та цукрових буряків —
7,9% від загального обсягу виробництва сіль�
ськогосподарської продукції в Україні. Такий
стан зумовлений цілою низкою факторів. Пер�
шим з них є значний надлишок робочої сили у
сільській місцевості, що змусило сільських
мешканців для виживання займатися натураль�
ним виробництвом в особистих господарствах.
Існуючий низький рівень цін для дрібних това�
ровиробників призводить до того, що в ОСГ ви�
робляють і реалізують на ринку сільськогоспо�
дарську продукцію, таку як картопля, овочі,
м'ясо та молочні продукти за цінами, нижчи�
ми, ніж у великих сільськогосподарських під�
приємствах.

Другим фактором є відносно вища продук�
тивність праці в особистих селянських господар�
ствах порівняно з великими сільськогосподарсь�
кими підприємствами, що є наслідком повільно�
го реформування останніх та, як правило, не�
ефективного використання ними матеріальних
та трудових ресурсів, каналів збуту сільськогос�
подарської продукції та кредитних ринків.

Отже, в результаті проведених досліджень
встановлено, що через реалізацію особистого
інтересу кожного селянина ресурсний потен�
ціал ОСГ використовуються більш раціональ�
но, ніж у суспільному секторі.

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 р. 
в % до 
2006 р. 

Валова продукція сільського 
господарства вироблена всіма 
категоріями господарств у 
порівняних цінах 2005 р., всього 

94895,0 88768,5 103977,9 102092,6 100536,2 105,9 

у т. ч. господарствами населення 57887,0 53328,7 56112,5 56312,2 55387 95,7 
Частка господарств населення у 
загальному випуску валової 
продукції, % 

61,0 60,1 53,9 55,2 55,1 -5,9 
в.п. 

Таблиця 3. Виробництво валової сільськогосподарської продукції
господарствами населення, млн грн.

Розраховано за даними [5].
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Виробництво в особистих селянських госпо�
дарствах є здебільшого нетоварним, оскільки
більша частина виробленої продукції призначе�
на для сімейного споживання і розглядається як
додаткове джерело їх доходів. Однак, слід зау�
важити, що в деяких випадках такі господарства
є товарними, орієнтовані на потреби ринку і ви�
робляють сільськогосподарську продукцію, яка
користується попитом на ринку.

Результати дослідження діяльності особи�
стих селянських господарств як в Україні, так і
в Дніпропетровській області дали змогу виді�
лити такі характерні особливості їх розвитку:
широкий асортимент продукції, що ними ви�
робляється, як правило, своєчасне виконання
сільськогосподарських робіт, гнучкість та
низькі капітальні вкладення. Разом з цим, ОСГ
мають у своїй діяльності і негативні наслідки:
дуже низька забезпеченість технічними засо�
бами, використання великої кількості ручної
праці, обмеженість фінансових ресурсів, недо�
сконалість системи збуту виробленої про�
дукції, вузьке коло споживачів продукції.

Сукупність заходів, спрямованих на під�
тримку особистих селянських господарств, має
включати: дієву державну підтримку, яка скла�
дається з правового, фінансово�кредитного,
матеріально�технічного та інформаційного за�
безпечення; зміцнення прав земельної влас�
ності селян, удосконалення системи економіч�
ного регулювання земельних відносин, удоско�
налення системи збуту продукції; створення
екологічно безпечного землеробства; забезпе�
чення консультаційно�інформаційного обслу�
говування селян тощо [2].

З метою раціонального використання ви�
робленої продукції в особистих селянських
господарствах, підвищення рівня товарності,
ефективності ведення господарства та покра�
щення соціальних умов проживання сільських
жителів доцільно у великих за кількістю дворів
селах створювати кооперативи. Вони будуть
об'єднувати селян з метою забезпечення мож�
ливості організації спільної переробки та реа�
лізації сільськогосподарської продукції,
спільного використання сільськогосподарської
техніки, складських приміщень, а також для
надання виробничих та маркетингових послуг
виробникам сільськогосподарської продукції.

ВИСНОВКИ
1. Особисті селянські господарства є скла�

довою частиною агропромислового комплексу
країни, головна мета діяльності яких направ�
лена на виробництво сільськогосподарської
продукції для задоволення потреб родини. ОСГ

вирішують важливі соціальні проблеми на селі,
зокрема, сприяють більш повному використан�
ню трудових ресурсів сім'ї, забезпечують знач�
ну частину своїх потреб у продуктах харчуван�
ня. Тому їх слід розглядати як форму дрібно�
товарного виробництва сільськогосподарської
продукції громадянами не тільки для особис�
того споживання, а й для реалізації на ринку з
метою одержання доходів.

2. Особисті селянські господарства вироб�
ляють більше половини валової продукції в
країні та забезпечують переважну частину до�
ходів їх учасників. Через реалізацію особисто�
го інтересу кожного селянина, ресурсний по�
тенціал ОСГ використовується більш раціо�
нально, ніж у суспільному секторі.

3. Напрямами подальшого розвитку особи�
стих селянських господарств є: підвищення соц�
іального і правового статусу особистих селянсь�
ких господарств; забезпечення засобами малої
механізації; ліквідації дефіциту насіння висо�
коврожайних сільськогосподарських культур, а
також високопродуктивних порід худоби, раці�
ональне забезпечення кормами, добривами й
іншими матеріально�технічними ресурсами; роз�
робка і впровадження інтеграційних зв'язків
особистих селянських господарств із сільсько�
господарськими й іншими підприємствами АПК;
удосконалення організації закупівлі продукції.
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