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Анотація. Статтю присвячено питанню визначення сутності, функцій і характерних особливостей 

домогосподарств, що підносить їх роль і підвищує значення в сучасних умовах. Наведено основні види доходів 

і витрат домогосподарств.
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«сімейні господарства». Найбільш уживаним є тер-

мін «особисті селянські господарства». При цьому 

зазначається: «Особисті селянські господарства — 

це особлива, заснована на приватній власності 

форма господарювання селян (як фізичних осіб), 

що здійснює виробництво, переробку, споживан-

3. Ринок прямого страхування в нашій кра-

їні є практично не розвинутим, проте на ринку 

працює близько 450 компаній, що займаються 

традиційним страхуванням, шукають альтерна-

тивні шляхи розвитку бізнесу і утримання част-

ки ринку. В найближчі роки пряме страхування 

в Україні буде розвиватися: в багатьох компаніях 

іде інтенсивне формування напрямів Інтернет-

продажів, що дозволяє мінімізувати витрати на 

розвиток і утримання точок продажів і є першим 

кроком у розвитку прямого страхування. Мож-

ливо, що дрібні компанії, які не зможуть знайти 

своє місце в класичному страхуванні, перепрофі-

люватимуться і будуть намагатися зайняти нішу 

в прямому страхуванні, оскільки з кожним днем 

конкуренція на ринку загострюється.

4. Головною перспективою подальших дослі-

джень напрямку «прямого страхування» є форму-

вання у вітчизняному страхуванні нового вектора 

у здійсненні продажів страхових послуг, що завдя-

ки своїм перевагам як для страховиків, так і для 

страхувальників має значний потенціал для роз-

витку на ринку.
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Постановка проблеми. На сьогодні в економіч-

ній літературі зустрічаються такі словопоєднання, 

як «особисті господарства громадян», «сільські до-

могосподарства», «господарства населення», «до-

могосподарства в сільській місцевості», «господар-

ства сільських жителів», «селянські господарства», 
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ня сільськогосподарської продукції та реалізацію її 

надлишків» [1, с. 27].

Виникає запитання: а в чому особливість цієї 

форми господарства, окрім того, що йдеться про 

фізичних осіб, чим вона відрізняється від фермер-

ських господарств? Нерідко особисті селянські 

господарства ототожнюються із сільськими домо-

господарствами, господарствами населення.

З урахуванням характерних ознак функціону-

вання необхідно виділяти основні класифікаційні 

типи особистих селянських господарств — товар-

ні, споживчо-товарні, натуральні. Основна сут-

нісна відмінність у статусі особистих селянських 

господарств полягає в тому, що товарні госпо-

дарства є формою підприємницької діяльності, а 

натуральні — формою самозайнятості сільського 

населення [5, с. 5].

Статус фермерських господарств без створен-

ня юридичної особи слід надати усім селянським 

господарствам, які приєднали до наявних у них зе-

мельних ділянок належні їм земельні частки і чиє 

землекористування не перевищує 2 га, залишивши 

для них на певний період оподаткування, прийня-

те для особистих селянських господарств [3, с. 68].

Селян-товаровиробників, які приєднали 

земельні частки (паї) до присадибних ділянок і 

господарюють без створення юридичної особи, 

треба відносити до підприємців та внести відпо-

відні зміни до Закону України «Про особисте се-

лянське господарство». Такі особисті селянські 

господарства, засновані на принципах економіч-

ної вигоди, передбачають товарний характер ви-

робництва, націлений на одержання прибутку. 

Господарство такого типу наближається до фер-

мерського і може отримати статус фермерського 

після реєстрації його як юридичної особи.

На думку деяких науковців, з огляду на прин-

ципову подібність таких господарських фор-

мувань, як «сільське господарство», «сімейне 

господарство», «сімейна ферма», «господарство 

сільських жителів» (індивідуальна форма влас-

ності, переважно сімейна форма праці, невисокий 

рівень товарності виробництва), можна виділити 

ці форми господарювання в єдину групу, названу 

«особисті господарства населення» з наданням їм 

певного правового статусу.

Аналіз вищенаведених положень і опубліко-

ваних інших праць показав, що питання змісту 

господарств має ще багато недосліджених теоре-

тичних аспектів. Актуальним залишається питан-

ня упорядкування термінів, що характеризують 

глибинний їхній зміст.

Аналіз останніх публікацій. З урахуванням 

вищевикладеного поняттю «особисті господар-

ства населення» можна дати таке загальне ви-

значення — це господарське формування, що 

базується на особистій, дрібногруповій формі 

власності, переважно сімейній формі організації 

праці, та не є юридичною особою.

Для обмеженого однією родиною особистого 

селянського господарства, невеликого за масшта-

бами виробництва притаманний процес простого 

відтворення, що визначає характер виробленого 

продукту (це необхідний продукт) і форму його 

присвоєння. На відміну від колективного вироб-

ництва, де результати праці привласнюються його 

членами не безпосередньо, а через розподіл про-

дукту й доходу (прибуток), результати праці в осо-

бистих господарствах селянина привласнюються 

його власниками безпосередньо у вигляді про-

дуктів харчування або грошових доходів сім’ї від 

реалізації частини виробленої продукції.

Розмежовувати особисті й сімейні господар-

ства немає сенсу, оскільки ведення такого сіль-

ськогосподарського виробництва засноване лише 

на використанні особистої праці власника та чле-

нів його родини [4, с. 54–55].

З метою упорядкування дефініцій щодо гос-

подарств населення та більш-менш однозначного 

трактування цієї категорії, на наш погляд, вирі-

шальне методологічне значення має визначення 

сутності і співвідношення категорій «господар-

ство населення», «особисті селянські господар-

ства» зокрема і «домогосподарство».

Деякі вчені вважають за доцільне ототожню-

вати поняття «домогосподарство» і «особисте се-

лянське господарство», «господарства населення».

Особисте господарство безпосередньо 

пов’язане з діяльністю домашнього господарства, 

що дає підставу для науковців стверджувати як про 

тотожність цієї категорії, так і про включення її до 

складу категорії «домашнє господарство». Деякі 

функції домашнього господарства є завершальною 

стадією виробничих процесів в особистих селян-

ських господарствах. Вироблена в особистому се-

лянському господарстві продукція переробляється 

і зберігається в домашньому господарстві.

Тісно пов’язані з особистим селянським гос-

подарством такі види операцій у домашньому гос-

подарстві, як будівництво господарських споруд, 

прибирання і ремонт тваринницьких приміщень 

та ін. Всі вони є продовженням виробничого про-

цесу, що був розпочатий в особистих селянських 

господарствах, який доводить продукцію до кін-

цевого споживання. Проте це не слугує підґрун-

тям для ототожнення двох термінів і включення 

особистого селянського господарства до складу 

домашніх господарств.

Мета статті: обґрунтувати принципову поді-

бність таких категорій, як «господарство населен-

ня», «особисті селянські господарства», «домо-

господарство», і проаналізувати притаманні лише 

їм особливості; визначити статті доходів і витрат 

домогосподарств.

Виклад основного матеріалу. Селянське госпо-

дарство у структурі домогосподарств має характер-

ні особливості, що підносить його роль і підвищує 
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значення в сучасних умовах. По-перше, воно є не 

тільки покупцем і споживачем ринкових продук-

тів, але і виробником, і продавцем певної їх части-

ни. По-друге, зберігає і відтворює сільськогоспо-

дарські земельні ділянки, залишаючи наступним 

поколінням землю із поліпшеними якостями. 

По-третє, облаштувавши свою садибу, селянські 

сім’ї поліпшують загальний життєвий простір 

односельців, а в сукупності — співтовариство лю-

дей. По-четверте, ведучи безвідхідне, екологічно 

чисте виробництво, воно зберігає й екологію гос-

подарську, так звану «екологію загальнолюдську». 

По-п’яте, земельна ділянка і сільське домашнє 

господарство — це дві взаємопов’язані категорії 

сільського устрою України і філософія сільського 

життя. Навіть у кращі роки існування села селя-

нин не відмовлявся від ведення особистого госпо-

дарства, знаючи, що його виробнича діяльність в 

особистому селянському господарстві заздалегідь 

збиткова. Саме для нього характерне таке понят-

тя, як «моральна самоексплуатація», тобто влас-

ник особистого селянського господарства працює 

не заради одержання прибутку, а заради отриман-

ня морального самозадоволення та забезпечення 

власної родини продуктами харчування [4].

Отже, індивідуальне господарство — це цілісна, 

відносно самостійна сфера економічної діяльності. 

Разом з тим вона включає в себе складові частини, 

які можна розглядати як елементи галузевих підсис-

тем, зокрема: 1) домашнє господарство; 2) особисте 

селянське господарство; 3) індивідуальне будівни-

цтво; 4) індивідуально-побутове обслуговування; 5) 

кустарно-ремеслові виробництва [1, с. 59].

Зазначимо, що політекономія радянських 

часів не вивчала таке поняття, як «домашнє гос-

подарство». Нині в програмах курсу (дисципліни 

«політична економія») виділена тема «Домогос-

подарство в системі економічних відносин». На-

певне, включення «домогосподарств» в предмет 

політекономії має сенс, оскільки з погляду націо-

нальної економіки вони істотно відрізняються від 

підприємств. Тобто це особлива господарська оди-

ниця. Її зміст частіше за все визначається як сукуп-

ність осіб, які спільно проживають в одному жит-

ловому приміщенні або його частині, забезпечують 

себе всім необхідним для життя, ведуть спільне 

господарство, повністю або частково об’єднують 

і витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати 

в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не 

перебувати у будь-яких із цих стосунків або бути і 

в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може 

складатися з однієї особи (ст. 1 Закону України 

«Про Всеукраїнський перепис населення»). Члени 

домогосподарства можуть займатися будь-якими 

видами діяльності, у тому числі й веденням осо-

бистого селянського господарства.

Домашнє господарство — сфера внутріш-

ньосімейних відносин, які виникають у проце-

сі виробництва, розподілу, обміну і споживання 

матеріальних благ у сім’ї. Основне завдання до-

машнього господарства — забезпечення особис-

того споживання. Тут продукти остаточно доро-

бляють і пристосовують до індивідуальних потреб 

членів сім’ї; предмети господарського і культур-

но-побутового призначення підтримуються в 

придатному стані. Згідно з Великим тлумачним 

словником сучасної української мови, домогос-

подарство — це хатнє господарство, члени яко-

го не працюють на якомусь підприємстві або в 

якійсь установі. Звідси домогосподарка — хатня 

господарка [1, с.4].

З огляду на викладене вище, можна зробити 

узагальнений висновок про те, що домогосподар-

ство зводиться до «хатнього господарства», члени 

якого не працюють поза його межами. На думку 

інших, можуть займатися будь-якими видами ді-

яльності, у т. ч. веденням особистого селянського 

господарства. Тобто останнє уособлюється від до-

могосподарства як такого.

Аналіз опублікованих праць з питання сут-

ності і функцій домогосподарств, зв’язку певної їх 

частки (близько 30 %) із сільським господарством 

дає нам підстави сформулювати такі положення.

Відносно змісту домогосподарств узагалі:

Домашні господарства — це соціальні утво-

рення, які втілюють у життя позаекономічні цін-

ності та цілі. Їх власником є сім’я як первинний 

осередок суспільства. Діяльність сім’ї можна роз-

глядати у різних аспектах: біологічному, демо-

графічному, психологічному, соціальному тощо. 

Коли сім’я розглядається в економічному аспекті, 

то мається на увазі насамперед її зв’язок з «до-

машнім господарством».

Суб’єкти домашніх господарств є власника-

ми певних виробничих ресурсів, життєвих благ, 

робочої сили, інтелектуальної власності. Тобто 

кожна сім’я є власником того чи іншого капіталу, 

а тому отримує факторіальний дохід у формі за-

робітної плати, прибутку, ренти, позичкового від-

сотка, дивідендів тощо.

У домашніх господарствах виконуються ви-

робничі процеси, насамперед побутового харак-

теру: приготування їжі, пошиття і ремонт одягу, 

будівництво та ремонт житла. Йдеться про вироб-

ництво та ремонт благ для власних потреб.

Основною економічною функцією домаш-

нього господарства є створення, реалізація, збе-

реження і відтворення людського капіталу — го-

ловної продуктивної сили суспільства, джерела 

його існування та розвитку.

Отже, організація виробництва на приватних 

і державних підприємствах потребує, крім сиро-

вини, матеріалів, машин та механізмів, людського 

чинника з домашніх господарств, які в найшир-

шому розумінні надають у розпорядження під-

приємств і землю, і працю, і капітал.
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Надані їм послуги і чинники підприємства 

відшкодовують домашнім господарствам у формі 

доходів.

Доходи домогосподарств як політико-еконо-

мічна категорія являють собою певну суму грошо-

вих коштів та матеріальних благ і послуг, отрима-

них у процесі виконання економічних функцій 

домогосподарствами, і передусім сім’ями, з при-

воду чого виникають відносини приватної влас-

ності у всіх сферах суспільного відтворення.

Суб’єктами цих відносин є члени сімей, а 

опосередковано вони виникають і розвиваються 

між найманими працівниками і роботодавцями 

при виконанні окремих функцій домогосподар-

ствами (постачанні особистого фактора виробни-

цтва, нагромадженні капіталу, заощадженні), між 

домогосподарствами і державою при отриманні 

окремих видів доходів (трансфертних платежів).

Основними видами доходів домогосподар-

ства є:

— заробітна плата;

— доходи від власності (відсоток, дивіденд, 

орендні платежі, рента);

— державні трансфертні платежі (пенсії, сти-

пендії, допомога безробітним, допомога багато-

дітним сім’ям, послуги у сфері освіти, охорони 

здоров’я, витрати держави на збереження довкіл-

ля, покращення екологічного середовища);

— підприємницький дохід, який здебільшого 

отримують сім’ї підприємців;

— доходи з інших джерел, передусім доходи 

від індивідуальної трудової діяльності.

Необхідність включення до трансфертних 

платежів послуг на охорону здоров’я, отримання 

освіти зумовлена, по-перше, тим, що такі послуги 

від держави збільшують попит домогосподарств 

(бо за них не потрібно платити гроші); по-друге, 

держава лише повертає (до того ж, зазвичай не 

повністю) вилучені із заробітної плати прямі по-

датки та непрямі, що стягуються у процесі купівлі 

товарів та отримання платних послуг; по-третє, 

без таких витрат держави неможливе відтворення 

робочої сили нормальної якості, внаслідок чого 

їх доцільно називати загальнонаціональною фор-

мою заробітної плати. Іноді їх називають суспіль-

ними фондами споживання.

Стосовно витрат на охорону довкілля, то до-

цільність включення частини з них до доходів 

сім’ї зумовлена тим, що погіршення стану довкіл-

ля вимагає зростання витрат на відтворення робо-

чої сили (покращення якості харчування, збіль-

шення витрат на охорону здоров’я тощо).

Доходи від індивідуальної трудової діяльнос-

ті — це доходи, не пов’язані з працею в держав-

них, кооперативних, колективних підприємствах 

та установах. Індивідуальна трудова діяльність — 

це виробництво товарів і надання платних послуг 

у домашніх умовах і на невеликих підприємствах 

дрібнотоварної власності (пошиття одягу, виго-

товлення сувенірів, ремонт побутової техніки, 

платні послуги лікарів, викладачів, юристів).

Найбільшу частку серед доходів домогоспо-

дарств, що базуються на приватній трудовій влас-

ності, становить заробітна плата.

На другому місці у структурі доходів більшос-

ті домогосподарств у окремих розвинених країнах 

знаходяться доходи від власності (від цінних па-

перів, вкладів трудових заощаджень в ощадні бан-

ки, накопичення у пенсійних фондах та ін.).

Витрати домогосподарств як економічна ка-

тегорія — це сукупність грошових коштів та ма-

теріальних благ, які витрачаються в процесі ви-

конання ними (передусім сім’ями) економічних 

функцій, з приводу витрачання яких між членами 

сім’ї, сім’єю в цілому, з одного боку, різними гіл-

ками державної влади, фінансово-кредитними 

інститутами та іншими суб’єктами, з іншого боку, 

формуються відносини приватної та неприватних 

типів власності в окремих сферах суспільного від-

творення. Чіткіше суб’єкти цих відносин виявля-

ються при з’ясуванні структури витрат. Основними 

статтями витрат домогосподарств є: 1) податки; 2) 

витрати на харчування; 3) витрати на одяг і взут-

тя; 4) витрати на оплату квартири; 5) транспортні 

витрати; 6) витрати на оплату комунальних послуг 

(електроенергії, води, газу, телефону); 7) витрати 

на отримання освіти; 8) витрати на відпочинок, 

подорожі та розваги; 9) внески у фонди соціаль-

ного страхування; 10) нагромадження; 11) добро-

вільні пожертвування та внески на громадські ор-

ганізації; 12) придбання цінних паперів; 13) сплата 

заборгованості за кредит; 14) інші витрати.

Кожне домашнє господарство аналогічно 

підприємствам повинне прагнути до рентабель-

ності, тобто збалансовувати доходи і витрати, та 

мати певні запаси, оскільки наявні в нього дохо-

ди і засоби порівняно з потребами та завданнями 

обмежені.

В умовах ринкової економіки саме домашні 

господарства, користуючись своїми доходами, 

зрештою, вирішують, що, скільки і коли виробля-

ти, інвестувати доходи чи їх заощаджувати.

Використання доходів домашніх господарств 

відбивається у попиті.

Кожен суб’єкт економіки, а отже, і кожне до-

машнє господарство вкладатиме наявні фінансові 

кошти так, щоб якомога повніше задовольняти 

свої потреби. Тобто цей суб’єкт прагне до якнай-

більшої особистої вигоди. При цьому вигода ви-

являється не обов’язково у придбанні товарів. Ви-

года може полягати в обмеженні своїх споживчих 

потреб, наприклад, коли потрібно заощадити ко-

шти для якоїсь великої покупки.

Якщо домогосподарства розглядати не лише у 

стаціонарному стані, а в аспекті поступального роз-

витку, то можна виявити закономірність, згідно з 
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якою в міру розвитку суспільного поділу праці і рин-

кового обміну зменшується виробнича функція до-

могосподарств. Йдеться про виконання ними таких 

робіт, як побудова і ремонт житла, пошив і ремонт 

взуття та одягу, приготування їжі тощо. Значно ско-

рочує витрати часу на виконання низки побутових 

функцій сучасна побутова техніка, а також купівля 

напівфабрикатів та ін. [2, с. 110–116].

З огляду на викладене вище, можна ствер-

джувати, що домогосподарства — це не тільки 

виробничі осередки, а й важливі соціальні утво-

рення. Їхній безпосередній господарський аспект 

обмежується виконанням переважно побутових 

функцій для задоволення потреб членів сім’ї. 

Економічна ж роль домогосподарств — значно 

ширша. Більшість працездатних членів домогос-

подарств є суб’єктами господарської діяльності 

на підприємствах та в сфері послуг, які виробля-

ють як засоби виробництва, так і життєві блага, 

що задовольняють потреби усього населення. І 

головне, що виконувані в домогосподарствах ви-

робничі процеси походять і в просторі, і в часі від 

господарської діяльності підприємств, які функ-

ціонують у суспільному виробництві.

Чи є потреба в розмежуванні, а точніше, виді-

ленні виробничих функцій від домогосподарств, 

тобто вести мову про те, що господарства насе-

лення, сільські домогосподарства і особисті се-

лянські походять від домогосподарств? На чому 

акцентують увагу деякі дослідники? Зокрема, за-

значається: «Відокремлення сімейного господар-

ства від домашнього об’єктивно необхідне, якщо 

рівень розвитку продуктивних сил суспільства, 

а також поділ праці та ринкові відносини харак-

теризуються ступенем глибини й досконалос-

ті, за якого виробникові сільськогосподарської 

продукції вигідно все вироблене продати, а все 

необхідне для споживання і виробничого про-

цесу — купити». У цих умовах будь-яке сімейне 

господарство стає підприємницьким, якщо його 

власник не має інших соціальних цілей. Приклад 

відокремлення сімейних господарств від домаш-

ніх можна спостерігати в країнах Західної Європи 

та Північної Америки.

Для української економіки, що знаходиться в 

стані тривалого і складного переходу до цивілізо-

ваного (розвиненого) ринку, з дуже низьким про-

фесійним рівнем масового сільськогосподарського 

виробника, сімейні господарства, не відокремлені 

від домашнього, є типовими, тому характеризу-

ються дуже високою стійкістю в сучасних еконо-

мічних умовах. Ця обставина надзвичайно важли-

ва для розуміння економічної і соціальної сутності 

сімейних господарств України.

Для сільських господарств, не відокремле-

них від домашніх, характерна побудова трудових, 

майнових та інших міжособистісних відносин 

між працівниками на традиціях, звичаях і звич-

ках, не завжди регульованих законодавчими нор-

мативами. Найістотнішою відмінністю сімейних 

господарств є принцип формування й розподілу 

кінцевого продукту (доходу), одержуваного в ре-

зультаті господарської діяльності на землі. Праця 

працівників — членів родини не має ціни у формі 

заробітної плати.

Оплата праці працівників-членів сімейного 

господарства, невідособленого від домашнього, 

реалізується не у витратах виробництва, як це 

відбувається у сільськогосподарських підприєм-

ствах, а в кінцевому продукті (доході).

Доходи, що направляються на споживання 

в натуральній і грошовій формах, одночасно ста-

ють витратами на життєзабезпечення сім’ї, у тому 

числі й на відтворення власної робочої сили. За 

цією ознакою пролягає межа економічної відмін-

ності сімейних господарств від сільськогосподар-

ських підприємств.

Соціальною метою для будь-якого сімейного 

господарства є життєзабезпечення сім’ї та її від-

творення в цілому, а не тільки робочої сили. У цій 

якості воно не має нічого спільного із сільсько-

господарським підприємством будь-якої органі-

заційно-правової форми, що завжди є комерцій-

ною або некомерційною організацією громадян, 

які мають у власності, господарському користу-

ванні, оперативному управлінні відокремлене від 

їхніх домашніх господарств майно, використову-

ване ними з метою одержання прибутку.

У сімейних господарствах, незалежно від еко-

номічного і фінансового стану, витрати виробни-

цтва та структура розподілу кінцевого продукту 

(доходу) завжди формуються під тиском соціаль-

ної мети як пріоритетної, порівняно з економіч-

ними, фінансовими та політичними цілями.

Дотримуємося думки, що особисте селян-

ське господарство базується, передусім, на сімей-

ній праці, оскільки виробнича діяльність у ньому 

спрямована на задоволення потреб власної сім’ї 

[4, с. 55–56].

Висновки. Із вищевикладеного можна зроби-

ти висновки, що господарства населення є різно-

видом домогосподарств не тільки у сільській, але 

й міській і приміській місцевостях. Головна їхня 

ознака — відносно високий господарський аспект 

і аграрний профіль. Безперечно, у всіх домогос-

подарствах у тій чи іншій мірі виконуються ви-

робничі процеси передусім побутового характеру. 

Правда, в останні роки є такий різновид госпо-

дарської діяльності, як «робота на дому». Розви-

ток комп’ютеризації та інформатики дозволяє це 

здійснювати. І тільки в домогосподарствах аграр-

ного профілю господарська діяльність нерідко є 

профілюючою, поряд з їхньою споживчою функ-

цією і як постачальника ресурсів на підприємства.

Власником будь-якого господарського фор-

мування (підприємства, фірми, ферми) може 
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фікаціями того самого товару, виробники товарів 

витрачають максимум зусиль на винахід новинок, 

а споживач став більш вимогливим і вибагливим 

до пропонованих йому товарів і послуг. Проце-

си глобалізації, злиття й поглинання приводять 

до перебудови багатьох ринків. Компанії, які ще 

зовсім недавно здавалися незламними лідерами 

ринку, починають здавати свої позиції, поступа-

ючись тиску загальноєвропейської й загально-

світової конкуренції. Над всіма цими процесами 

бути окрема особа, сім’я чи об’єднання людей 

(товариство, корпорація). Але виробництво в них 

здійснюється окремо від власне домогосподарств, 

хоча й тісно з ним пов’язане. Основною еконо-

мічною функцією домогосподарства є створення, 

збереження і відтворення людського капіталу — 

головної продуктивної сили суспільства, джере-

ло його існування та розвитку. Інакше кажучи, 

на відміну від підприємств, домогосподарство 

має більш широке, і не тільки економічне, але й 

соціальне значення. Адже йдеться про соціаль-

ні утворення, які втілюють у життя позаеконо-

мічні цінності та цілі. Їх власником і суб’єктом є 

сім’я як первинний осередок суспільства. Домо-

господарство можна розглядати в біологічному, 

демографічному, психологічному та соціально-

му аспектах. В економічному контексті класики 

політекономії досліджували домогосподарства 

як постачальника факторів виробництва. Вод-

ночас виробнича діяльність може здійснюватись 

не тільки у формі господарств поза межами сім’ї 

(підприємств), але й у рамках окремої особи чи 

сім’ї. йдеться про виконання ними виробничих 

процесів: виробництво та забезпечення благ для 

власних потреб, приготування їжі, пошиття і ре-

монт одягу, взуття тощо.

Отже, практично кожна сім’я у виробничо-

му контексті є домогосподарством. Якщо остан-

нє пов’язано із аграрним виробництвом, то воно 

є аграрним домогосподарством, незалежно від 

того, де воно знаходиться, — у сільській місцевос-

ті чи місті, використовує землю як головний ви-

робничий ресурс чи тільки як просторову базу для 

розміщення аграрного виробництва (наприклад, 

звіроводство, бджільництво тощо).
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Постановка проблеми. Для сучасного етапу 

розвитку теорії і практики маркетингу характерна 

нова система поглядів, що змінює традиційне по-

няття про методи моделювання, що дозволяє по-

вніше використовувати можливості інновацій та 

ідей творчого, креативного мислення. Традиційні 

інструментарії маркетингу стають менш резуль-

тативними, спостерігається тенденція зниження 

віддачі на одиницю вкладених у них засобів. Су-

часні супермаркети наповнені численними моди-
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