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Тенденції розвитку домашніх господарств 

Домашні господарства виступають одним із важливих суб'єктів 

економічної діяльності, від результатів якої залежить не тільки добробут 

окремої господарської одиниці, але і всього населення країни в цілому. 

Домашнє господарство поряд з комерційними підприємствами та державою, 

бере участь у всіх макрорегулюючих процесах. Глибока економічна криза і 

як наслідок цього – тяжке матеріальне становище більшої частини населення 

приводять до активної діяльності домашнього господарства.  

Однією з характерних особливостей  розвитку домашнього господарства на 

сучасному етапі є те, що воно сприяє відродженню традиційних ремесел, 

народних промислів, кустарництва. Це зумовлено пожвавленням інтересу до 

національних традицій, культури, народної творчості, ручної роботи. Такий 

інтерес посилюється високими темпами зростання міжнародного туризму, який, 

у свою чергу, в умовах кризи є  найменш ризикованою й найбільш 

перспективною, з економічної точки зору, сферою вкладання державних 

інвестицій –  реального джерела зростання ВВП та надходжень до бюджету. 

Розвиток туризму в Україні дозволить створити тисячі робочих місць не тільки 

у самій туристичній сфері, а й у видах діяльності, процвітання яких прямо 

пропорційне кількості туристів у країні (маємо на увазі такі види традиційних 

промислів, як: гончарство, різьбярство, писанкарство, народна вишивка тощо), а 

це  має особливе значення з огляду на наслідки економічної кризи. 

Домашнє господарство має великий потенціал. У ньому займаються і 

ремеслами, і побутовими послугами, надають ділові та освітні послуги. Така 

організація праці є вигідною не тільки для безробітних, але й для держави в 

цілому, проте вона може бути реалізована лише за умови забезпечення певної 



частини населення хоча б вживаними комп’ютерами (для виконання, 

скажімо, найпростіших комп’ютерних послуг).  

Позитивниий ефект, зокрема у сільській місцевості можуть  дати 

„сімейні ферми”. Так, деякі вчені терміном „сімейна ферма” позначають 

лише ферми, на яких працюють тільки члени сім’ї. Найбільш загальним і 

зручним є визначення ферми як виробництва, яким керує фермерська сім’я, 

навіть при тій умові, що на ньому працюють наймані робітники. Так, в США 

індивідуальна або сімейна ферма є господарством, яким керує сім’я. Існує 

дуже чітке правове поняття, яке дає визначення фермерському господарству. 

Тільки ферми,  які мають дохід не менший 1000 дол. в рік, можна віднести до 

цієї категорії [1; 107]. Основні роботи виконує сім’я. На п’ять ферм є один 

постійний найманий  робітник. Річний виторг від реалізації сільгосппродукції  

складає 62 тис. дол. [2; 93 ]. 

Отже, можна стверджувати, що домашні господарства належним чином 

забезпечують сільськогосподарською продукцією населення своїх країн. При 

цьому підтримка їхнього бізнесу з боку держави є вагомою.  

Важливо відмітити, що відродження сімейного бізнесу сприяє активізації 

економічної поведінки українців, дає можливість більш оптимально використати 

наявний сімейний фінансовий, культурний “капітал”, а отже, швидше 

адаптуватися до соціально-прогресивних ринкових відносин з виходом на 

оперативний економічний простір. Для української економіки розвиток сімейного 

бізнесу набуває виключного значення. Саме ефективне підприємництво, що 

ґрунтується на приватній власності, є важливим джерелом економічного 

зростання. Сприяти цьому покликане конституційне закріплення підприємництва. 

“Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”, - 

сказано у статті 42  Конституції України. 
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