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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідною складовою гідного рівня життя є до-

ступність селян до якісних соціальних послуг: медич-
них, освітніх та інших. Вона передбачає не тільки до-
статня кількість фінансових ресурсів у населення, але
й наявність соціальної інфраструктури. Слід відміти-
ти, що в її структурі ми виділяємо галузі соціально-
побутового (торгівля, громадське харчування, побу-
тове обслуговування, пасажирський транспорт тощо)
та соціально- культурного призначення (освіта, охо-
рона здоров'я, культура тощо). Щодо першої групи,
то їх розвиток обумовлюється рівнем матеріального
добробуту жителів сільських громад. Так, у разі зро-
стання доходів населення поступово з'являються об-
'єкти цих галузей. Друга група залежить від держав-
ної політики та діяльності органів місцевого самовря-
дування, оскільки є не такою привабливою, особливо
в сільській місцевості, для ведення підприємницької
діяльності. В умовах скорочення фінансування, їх
кількість з року в рік скорочується.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблем розвитку сільської соціаль-
ної інфраструктури присвячені праці таких вчених,
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як М.К. Орлатого [2], І.В. Прокопи [4], В.П. Третяк
[8] та ін. Проте в умовах критичного занепаду об'єктів
соціальної сфери, дослідження у цьому напрямі слід
поглиблювати.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі аналізу сучасного стану соціальної

інфраструктури сільських територій метою дослід-
ження є визначення напрямів її розвитку у сучасних
умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи динаміку кількості об'єктів сільської

соціальної інфраструктури ми розглядаємо 2000 р. як
базовий період, тому що саме з нього закінчилася ак-
тивна передача об'єктів соціальної інфраструктури на
баланс сільських і селищних рад. Реформовані
сільськогосподарські підприємства, позбавившись
соціальних функцій, перейшли на нові умови госпо-
дарювання. Метою їх діяльності стала максимізація
прибутку, а допомога об'єктам соціальної інфраст-
руктури з цього часу почала розглядатися підприє-
мцями як виключення, а не як зобов'язання перед те-
риторіальними громадами, ресурси яких вони вико-
ристовують.
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Протягом 2000—2012 pp. скоротилася кількість
всіх об'єктів соціальної інфраструктури, крім амбу-
латорій та дошкільних навчальних закладів (табл. 1).

Щодо перших, то в охороні здоров'я відбувається
зниження статусу медичних закладів. Так, фельд-
шерські пункти закриваються, амбулаторії реоргані-
зують у фельдшерсько-акушерські пункти, а дільничні
лікарні в лікарняні амбулаторії. Це підтверджують
статистичні дані: кількість лікарняних закладів змен-
шилася на 739 од., в той час як амбулаторій та
поліклінік збільшилася на 667 од.

В охороні здоров'я за часів Радянського Союзу
вдалося створити діючу систему поетапного надання
медичних послуг. У кожному населеному пунктів були
фельдшерські або фельдшерсько-акушерські пункти,
в які селяни мали змогу звернутися в будь-який час.
Для більш складних випадків функціонували амбула-
торії, дільничні та районні лікарні. Проте ця система
поступово руйнується. В 2012 р. на 490 районів при-
падало 268 лікарняних закладів, тобто одна районна
лікарня обслуговує у середньому 1,8 райони. Ще гірша
ситуація з станціями швидкої допомоги — 3,9 райони
або 228 сільських населених пунктів, що при сучасно-
му розвитку транспортної інфраструктури загострює
проблеми зі здоров'ям сільського населення.

Досить гостро відчувається в сільській місцевості
дефіцит лікарів та середнього медичного персоналу.

У минулому була практика, що медичні працівники
проживали безпосередньо в сільській місцевості. Це
були або жителі села, які поверталися в нього після
закінчення медичних навчальних закладів або
приїжджі, які отримували відповідні направлення і
житло. Але перша категорія і друга користувалися си-
стемою пільг та гарантій, громада сприяла забезпе-
ченню їм належних житлово-побутових умов.

На сьогодні така система розподілу відсутня. Так,
В.П. Третяк зазначає, що щороку вищі навчальні зак-
лади випускають близько 3,5 тис. лікарів, які навча-
лися за державним замовленням. Проте за рік систе-
ма охорони здоров'я з різних причин втрачає близь-
ко 3 % (5 тис.) лікарів. Крім того, держава немає жод-
ного впливу на випускників, які навчаються за кон-
трактом [8].

Основний контингент закладів охорони здоров'я
в сільській місцевості складають середній медичний
персонал. Проте через не престижність та певні труд-
нощі їх праці та низький рівень її оплати, спостері-
гається їх дефіцит. Випускники медичних коледжів,
навіть, ті що народилися та виросли в сільській місце-
вості віддають перевагу міським закладам охорони
здоров'я, в першу чергу приватним.

Порівняно з охороною здоров'я ситуація з об'єк-
тами освіти в сільській місцевості дещо краще. Так,
кількість загальноосвітніх шкіл скоротилася менш ніж
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Лікарняні заклади 

(районні, дільничні 
спеціалізовані лікарні, 
диспансери тощо) 

1007 29,4 15,8 707 612 333 268 109,4 53,0 26,6 у 3,7 р. У 3,4 р. 

Лікарські амбулаторії та 

поліклінік 
2321 12,8 6,9 3056 3366 2956 2988 9,8 6,1 128,7 76,6 У 11,1 р. 

Станції та відділення 

швидкої медичної 
допомоги 

207 143,2 76,9 181 176 140 125 228 68,7 60,4 159,2 213,0 

Фельдшерсько- акушерські 
пункти 

16113 1,8 1,0 15459 15101 12484 11553 2,5 0,9 71,7 2,5 138,9 

Дошкільні навчальні 
заклади, тис. 

8,9 3,3 1,8 8,4 8,7 9,3 9,5 3,1 1,6 106,7 48,5 88.9 

Загальноосвітні навчальні 
заклади 

14927 2,0 1,1 14312 13827 12970 12799 2,3 1,1 85,7 115,0 0 

Клубні заклади, тис. 17,7 1,7 0,9 16,8 - 16,5 16,4 1,8 0,9 92,7 105,9 0 

Таблиця 1. Динаміка кількості об'єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості
в Україні у 2000—2012 рр., одиниць

Джерело: складено та розраховано автором за даними Державної служби статистики України .
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на 15 %, а дошкільних навчальних закладів, навпаки,
збільшувалася на 15 %, що пояснюється підвищеним
попитом на їх послуги у зв'язку зі зростанням рівня
народжуваності протягом останнього десятиліття.
Проблему з доступом сільських дітей до загально-
освітніх навчальних закладів можливо повністю вир-
ішити за допомогою, так званих шкільних автобусів.
У сучасних умовах важче розв'язати проблеми з кад-
ровим забезпеченням галузі освіти в сільській місце-
вості та матеріально-технічним забезпеченням їх
об'єктів.

Аналогічна ситуація із закладами культури,
кількість яких скорочується не такими стрімкими
темпами, як об'єкти інших галузей. Проте саме
вони є найбільш "недієздатними". Так, вже "нор-
мою" є відсутність опалення в приміщеннях
сільських клубів та будинків культури. Дефіцит
кваліфікованих кадрів у поєднанні з застарілою
матеріально-технічною базою зводить культурне
життя сільських жителів нанівець. Деяке пожвав-
лення спостерігається лише в тих населених пунк-
тах, в яких є діти та молоді люди.

Досліджуючи динаміку кількості об'єктів соц-
іальної інфраструктури слід звернути увагу на пе-
ріод з 2005 по 2012 pp., коли темпи скорочення ме-
режі об'єктів соціальної інфраструктури прискори-
лися. Ретроспективний аналіз дозволяє зробити
висновок, що 2005 р. — це рік початку становлення
великих агрохолдингів, які де-факто майже не при-
діляють увагу соціальному розвитку села. Як пра-
вило, агрохолдинги намагаються створювати собі
репутацію соціально відповідальних структур, про-
водячи широкомасштабні рекламні кампанії, залу-
чаючи загальнодержавні засоби масової інфор-
мації. Проте більш детальні дослідження вказують,
що вони створюють, так званні "потьомкінські села",
розвиваючи соціальну інфраструктуру лише в об-
раних населених пунктах, в основному де розташо-
вані їх ключові об'єкти. Це підтверджують вищена-
ведені статистичні дані розвитку сільської со-
ціальної інфраструктури.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, формуючи стратегію забезпечення
гідного рівня населення в Україні слід охопити не
лише всі сфери життєдіяльності людини, але й
приділити увагу поліпшенню якості товарів і по-
слуг, які надають об'єкти соціальної інфраструк-
тури. При цьому слід врахувати, що на рівні інди-
відуума, конкретної сім'ї успішність цієї стратегії
слід оцінювати з позиції наявності конкретних
матеріальних благ; на рівні громади, регіону, дер-
жави — наявності легальних якісних умов для по-
вноцінного задоволення населенням власних по-
треб.
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