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шнього контролю необхідно забезпечувати не лише його своєчасність, але й 
повноту всіх операцій та процесів, а також чітко регламентовану систему 
внутрішніх правил та стандартів. 
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 Дана стаття містить аналіз сутності поняття господарств населення та їх 
класифікації. Також проведений короткий аналіз їх подальшого розвитку та ролі у 
сільськогосподарському виробництві. 

This article analyzes the concept of the nature of households and their classification. Also 
conducted a brief analysis of their further development and role in agricultural production. 

 
Постановка проблеми. В нинішніх умовах в агропромисловому 

комплексі України функціонують різні форми господарювання: від великих 
аграрних підприємств, які мають достатньо великі земельні площі та 
технічне оснащення, до малих, які створюють підприємницький клас на селі. 
Історія існування та тенденції розвитку українського села нерозривно 
пов’язані з господарствами населення. Господарства населення посідають 
важливу роль в аграрному виробництві країни, з одного боку вони стали для 
багатьох сімей основним джерелом формування доходу, а з іншого – самоза-
безпеченням продуктами харчування. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аспекти розвитку госпо-
дарств населення розглянуто в роботах Т.В. Беркута, Л.В. Богадьорова, 
С.В. Васильчак, О.О. Комліченко, І.В. Прокопа, П. Т. Саблук та інших. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення тео-
ретичних засад та напрямів розвитку господарств населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поряд із 
сільськогосподарськими підприємствами усіх організаційно-правових форм, 
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у економіці господарства населення виділені в окрему категорію виробників 
сільськогосподарської продукції.  

В науковій літературі зустрічаються різні категорії: «підсобне господар-
ство», «селянське подвір’я», «сімейне господарство», «домогосподарство сіль-
ської місцевості», «господарство сільських жителів», «особисте господарство 
громадян», «аграрне домогосподарство», «господарство населення», «особис-
те селянське господарство» тощо. За умови принципової близькості вказаних 
господарських формувань (індивідуальна форма власності, переважно сімейна 
форма організації праці, де невисокий рівень товарності виробництва та інше) 
можна виділити ці форми господарювання в єдину групу, що має назву «гос-
подарства населення» та надати їм певного правового статусу [1]. 

Важливою ознакою, за якою господарства населення виокремлюються 
в категорію виробництва сільськогосподарської продукції, є виробництво 
продукції переважно для задоволення власних потреб. Господарства насе-
лення – домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність 
як з метою самозабезпечення продуктами харчування, так і з метою вироб-
ництва товарної сільськогосподарської продукції. До цієї категорії виробни-
ків віднесені також фізичні особи – підприємці, які провадять свою діяль-
ність у галузі сільського господарства [2]. 

Сільські домогосподарства – це домогосподарства, місце розміщення 
яких зареєстровано на території сільських населених пунктів і членам яких 
відповідно до чинного законодавства надані земельні ділянки з цільовим 
призначенням «для ведення особистого селянського господарства» (включа-
ючи ділянки, які були надані раніше з цільовим призначенням «для ведення 
особистого підсобного господарства») [3]. 

Дослідження сутності поняття «господарства населення» потребує порі-
вняння з поняттям «домогосподарство». Домогосподарства – це сукупність 
осіб (або одна особа), які спільно проживають в одному житловому примі-
щенні, забезпечують себе продуктами харчування та пробуту, ведуть спільне 
господарство та мають спільні витрати на утримання житла, харчування тощо.  

Господарство населення відрізняється від домогосподарства, бо остан-
нє в переважній більшості ведеться з метою економії грошових засобів (готу-
вання їжі, прання та ін.). А господарство населення є вже виробничою сфе-
рою діяльності родини, де виробляється нова продукція (продукти харчуван-
ня). Таким чином, якщо домогосподарство є формою організації побуту, спо-
собом організації споживання продуктів і послуг, то господарства населення 
є формою виробництва особистої власності [4]. 

Однак на макроекономічному рівні домогосподарства розглядаються як 
один із головних суб’єктів ринкової економіки, зокрема, валовий внутрішній 
продукт суспільства визначається у секторі домогосподарств так само, як у 
державному чи комерційному секторах. Отже, вся сукупність домогосподарств 
є суб’єктом макроекономіки, а сукупність господарств населення як виробників 
сільськогосподарської продукції – суб’єктом аграрного сектора економіки [5]. 

Основними відмінностями господарств населення від інших форм гос-
подарювання є те, що переважна більшість виробленої ними продукції при-
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значена для задоволення власних потреб, а не для отримання прибутку. Але 
останнім часом, в зв’язку з тим, що більшість сімей інших доходів не мають, 
вони вимушені орієнтуватися і на виробництво товарної продукції, яка реалі-
зується переважно на місцевих ринках. 

Господарства населення виконують такі функції в економіці України: 
економічні, соціальні, морально-виховні, репродуктивні, естетичні, екологіч-
ні, і за своєю соціально-економічною і правовою сутністю є насамперед су-
купністю певного нерухомого і рухомого майна, що має вартісну оцінку, яке 
призначено для задоволення їх матеріальних і побутових потреб, а також во-
ни є складовою частиною багатоукладного аграрного виробництва продуктів 
харчування та сировини рослинного і тваринного походження [6].  

Виділяють три основних типи господарств населення: споживчий, спо-
живчо-товарний, товарний тип. Вони працюють на принципах самофінансу-
вання і без значних капітальних вкладень, збільшують виробництво сільсько-
господарської продукції [7]. 

У структурі національної економіки господарства населення 
відносяться до сектора домогосподарств і уособлюють їх 
сільськогосподарську діяльність, яка в контексті мети функціонування домо-
господарств спрямована на самозабезпечення продовольством, а також задо-
волення інших споживчих потреб за рахунок коштів від реалізації виробленої 
продукції. 

Класифікувати господарства населення можна відносно груп особистих 
господарств населення (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація господарств населення 
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У структурі національної економіки господарства населення відносять-
ся до сектора домогосподарств і уособлюють їх сільськогосподарську 
діяльність, яка в контексті мети функціонування домогосподарств спрямова-
на на самозабезпечення продовольством, а також задоволення інших спо-
живчих потреб за рахунок коштів від реалізації виробленої продукції. 

Господарства населення є сферою дрібного бізнесу, яка хоч і не дає ви-
соких доходів, але водночас має невисокий рівень ризику. Тому, з огляду на 
реалії становлення ринкових відносин у сільському господарстві, господар-
ства населення є організаційно-правовою формою сільськогосподарського 
виробництва, а також багатогалузевим споживчо-товарним господарством. 
Господарства населення працюють на принципах самофінансування і без 
значних капітальних вкладень, збільшують виробництво сільськогоспо-
дарської продукції.  

Господарства населення виконують властиві лише їм економічні і 
соціальні функції щодо створення умов для продуктивної зайнятості, розши-
реного відтворення трудових ресурсів, задоволення матеріальних, духовних 
та інших потреб членів сім’ї та суспільства в цілому. 

Роль господарств населення у аграрному секторі економіки та 
суспільстві загалом досить велика, адже вони виробляють екологічну чисту 
сільськогосподарську продукцію, забезпечують сім’ю продуктами харчуван-
ня, підтримують продовольчу незалежність країни, формують доходи 
сільського населення, забезпечують місцем роботи трудові ресурси, 
незайняті у суспільному виробництві, забезпечують соціальний статус 
сільського населення, традиції і культуру українського народу, підвищують 
якість земельних ділянок тощо [8]. 

Висновки. Господарства населення є важливою складовою розвитку агра-
рного виробництва в Україні, однак існуючий їх стан вимагає від держави розро-
блення та впровадження ряду заходів щодо покращення їх функціонування.  

Через сучасну перспективу урбанізації населення, на жаль, варто очікувати 
зменшення кількісних та якісних показників діяльності господарств населення.  

На перспективу, для подальшого розвитку господарств населення, мо-
жна запропонувати кооперацію постачальницько-збутового та обслуговую-
чого напрямку, що позитивно вплине на їх розвиток, через отримання статусу 
юридичної особи, скорочення загальних витрат, можливості оформлення до-
говорів на збут великих партій продукції, підвищення рівня рентабельності, а 
також вирішення інших спільних питань. 
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У статті охарактеризовано теоретичні, методичні і практичні підходи обліку та 

аудиту нарахування та оподаткування заробітною платою, а також розробка шляхів їх 
удосконалення. 

The state describes the theoretical, methodological and practical approaches to accounting 
and auditing narahuvannya ta opodatkuvannya of wages, and working out ways to improve them. 

 
Постановка проблеми. Заробітна плата – основне джерело доходу ро-

бітників і службовців, з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці і 
споживання, вона використовується як найважливіший економічний важіль 
управління економікою. В Україні існує необхідність у радикальних змінах в 
організації й стимулюванні ефективності праці, оптимізації доходів працюю-
чих та їх оподаткування, що є обов’язковою передумовою сталого соціально-
економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
теорії, методології обліку та аудиту розрахунків з оплати праці зробили такі 
відомі вітчизняні вчені, як: П. Й. Атамас, М. Кім, М. Т. Білуха, С. Ф. Голов,  
В. П. Завгородній, М. В. Кужельний, В. В. Сопко та ін. Із зарубіжних вчених слід 
виділити К. Друрі, В. Кулікова, Т. П. Карпову, А. Соболевську, Р. Яковлева. 

Постановка завдання. Для удосконалення методичних підходів з об-
ліку та аудиту за заробітною платою  необхідно вирішити наступні завдання: 

- розкрити сутність, види заробітної плати; 
- розглянути особливості обліку та аудиту розрахунків з заробітної пла-

ти на підприємствах; 
- здійснити огляд організації контролю за розрахунками з оплати праці 

на підприємстві; 
- розробити шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з заро-

бітної плати. 




