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ВСТУП
За останні роки в умовах реформування

аграрного сектора в Україні питання соціаль�
ного захисту та соціальної підтримки
сільського господарства значно актуалізува�
лися. Існують негативні фактори, які зумов�
люють необхідність змін у системі соціально�
го захисту. До них слід віднести наступні:
зростання рівня безробіття сільського насе�
лення, руйнування традиційних систем зай�
нятості на селі, демографічна криза, застій�
ний характер бідності у сільській місцевості,
депопуляційні процеси тощо. Суть проблеми
в тому, що соціальна й аграрна політика дер�
жави не забезпечує достатньої матеріальної
підтримки селянина для його нормального
існування в умовах ринку, не повною мірою
сприяє підвищенню рівня соціальної безпеки
сільського населення, не повністю врахову�
ються зміни, які відбуваються у землекорис�
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туванні. Це призводить до зниження со�
ціального розвитку сільського господарства,
при цьому його соціально�економічний по�
тенціал не є затребуваним.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
За останні роки значно зросла увага про�

відних науковців України до питань соціально�
го захисту. Дана проблема пов'язана з дослід�
женнями таких вітчизняних вчених, як І.Ф. Гнибі�
денко, Е.М. Лібанова, О.В. Макарова, В.М. Но�
виков, І. Прокопа, В. Скуратівський, К.І. Яку�
ба та багатьох інших, які в своїх роботах не
тільки описували проблеми, але й наводили
шляхи їх розв'язання щодо ведення певних еко�
номіко�соціальних механізмів для покращення
соціального захисту населення. У їхніх робо�
тах також досліджено сутність соціальної пол�
ітики на державному рівні, визначено основу
соціального захисту, шляхи фінансування про�
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грам та заходів соціальної політики. Разом
з тим, у цих роботах недостатньо висвіт�
лені проблеми соціального захисту та соц�
іальної підтримки сільського господарства.
Тому метою статті є визначення особливо�
стей соціальної підтримки в сільському
господарстві та дослідження взаємозв'яз�
ку цих об'єктів на прикладі Вінницької об�
ласті.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відомо, що соціальний захист як комп�

лекс заходів щодо надання допомоги насе�
ленню спрямований на підтримку життєво�
го рівня людей і здійснюється державою.
Для окремих верств населення використо�
вується соціальна підтримка, яка має ад�
ресний характер. У першу чергу вона вико�
ристовується для надання допомоги соц�
іально вразливим верствам населяння, які
своєю працею не можуть забезпечити собі
належні умови життя, а також для надання до�
помоги окремим регіонам, галузям економіки,
підприємствам, іншим суб'єктам господарю�
вання. Рівень життя можна охарактеризувати
такими основними показниками, як загальні
обсяги спожитих матеріальних благ і послуг
на рівні певної території, сукупні ресурси до�
могосподарств, реальні доходи населення та
їх використання, заробітна плата працюючих,
споживання населенням продовольчих і не�
продовольчих товарів, послуг соціального
спрямування.

У структурі джерел формування сукупних
ресурсів сільських домогосподарств Вінниць�
кої області найбільша частка припадає на гро�
шові доходи. При цьому їх частка в сукупних
ресурсах збільшилася в 1,5 рази, а негрошових
доходів — зменшилася майже удвічі. Основни�
ми статтями доходів протягом 2006—2008 рр.
були оплата праці й пенсії. У 2006—2008 рр.
відбулася переорієнтація структурних змін су�
купних ресурсів. Питома вага оплати праці за
2006—2008 рр. збільшилася на 7,7 відсоткового
пункту (табл. 1).

Таким чином, із зростанням абсолютної ве�
личини оплати праці та пенсій у сільських до�
могосподарствах збільшується їхня частка в
сукупних ресурсах, а абсолютне зменшення
доходів від продукції особистих селянських
господарств та від заготівель відбувається з
одночасним скороченням їх питомої ваги в су�
купних ресурсах. Такі динамічні зміни струк�
тури сукупних ресурсів сільських домогоспо�
дарств свідчать про позитивні зрушення їх гро�
шових і негрошових доходів. Сукупні ресурси
зростають за рахунок зростання оплати праці
як основного джерела соціальної підтримки
селян. Однак, незважаючи на абсолютне і
відносне зростання оплати праці, питома вага
її в сукупних ресурсах сільських домогоспо�
дарств ще недостатня для задоволення мате�
ріальних і духовних потреб сільського населен�
ня. У структурі сукупних витрат сільських до�
могосподарств переважають споживчі витра�
ти (табл. 2).

Забезпечення прав і свобод людини, зокре�
ма забезпечення соціальної підтримки, покла�
дене на органи державної виконавчої влади.
Конституція України визначає, що органи дер�
жавної влади та органи місцевого самовряду�
вання, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачено Конституцією та законами
України (стаття 19). Враховуючи вимоги зако�
нодавства України, безпосереднє вирішення
питань соціального захисту населення (питан�
ня забезпечення пільг), соціальних виплат (крім
пенсій) та соціального обслуговування покла�
дене на органи праці і соціального захисту на�
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Таблиця 2. Структура сукупних витрат
сільських домогосподарств у середньому

за місяць з розрахунку на одне
домогосподарство, %
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селення, які в окремих випадках є органами
місцевого самоврядування, що здійснюють де�
леговані повноваження органів державної вла�
ди. Так, у Вінницькій області повноваження із
забезпечення виконання державних програм
соціального захисту населення покладені на
виконавчий орган — Головне управління праці
і соціального захисту населення.

Відповідно до положень основних законо�
давчих актів України з питань соціального за�
хисту населення забезпечення виконання вимог
цих актів покладене на органи праці і со�
ціального захисту населення за місцем прожи�
вання суб'єктів права на певні пільги, соціаль�
ну допомогу та соціальне забезпечення. У зв'яз�
ку з тим, що відповідно до самих зазначених за�
конодавчих актів з питань соціального захис�
ту та вимог Бюджетного кодексу України фак�
тично всі вказані виплати мають здійснювати�
ся виключно за рахунок коштів державного
бюджету України, розмір бюджетних асигну�
вань та розміри бюджетних призначень на по�
криття чи виплату пільг і соціальних виплат що�
року передбачаються у законах України про
Державний бюджет.

У таких умовах ситуація в сільському гос�
подарстві все�таки залишається складною.
Найгострішими проблемами на селі є безробі�
ття, бідність та трудова міграція, занепад соц�
іальної інфраструктури, поглиблення демогра�
фічної кризи та відмирання сіл. Обезлюднення
сільських територій призводить до негативно�
го ефекту не лише для сільськогосподарської
галузі, а й для національної економіки та сус�
пільного розвитку взагалі. Тому невідкладною
проблемою слід вважати збереження людності

сіл шляхом розширення сфери зай�
нятості, забезпечення нормальної
життєдіяльності сільської посе�
ленської мережі та умов відтворен�
ня сільського населення.

Для Вінниччини як регіону аграр�
ного, де чисельність сільського насе�
лення переважає над міським, основ�
ною проблемою на обласному ринку
праці залишається поступове зрос�
тання сільського безробіття. Чому
так відбувається — усім відомо. Це
відсутність у ряді населених пунктів
сільгоспформувань і підприємств, се�
зонний характер роботи, низький за�
робіток, слабке економічне станови�
ще господарства. Як засвідчує аналіз
стану соціально�культурного роз�
витку на селі, його можна охаракте�
ризувати не лише недостатнім, а і та�

ким, який зазнав останнім часом значного впли�
ву негативних факторів. Кризовий стан еконо�
міки сільського господарства, низький рівень
інвестиційної діяльності, відсутність належно�
го фінансування зумовили зниження економі�
чного потенціалу села.

Соціально�економічний розвиток сільських
територій залежить і від ефективності функці�
онування соціальної інфраструктури, яка по�
в'язана з раціональним розміщенням об'єктів,
що надає можливість користуватися всіма ви�
дами послуг, особливо, які виникають періо�
дично. Ресурси, якими володіє сільська міс�
цевість, набагато менші, ніж у містах, про це
свідчить табл. 3.

Особливістю соціальної інфраструктури є
те, що частина її об'єктів розміщена в містах,
селищах міського типу, промислових центрах,
які обслуговують одночасно як міське, так і
сільське населення. Виходячи з цього, існує
проблема ускладненого доступу. Тому значну
роль у поліпшенні обслуговування сільських
жителів відіграє розвиток транспортних
зв'язків і шляхів. Проте й досі багато населе�
них пунктів не зв'язані автобусними сполучен�
нями навіть з районними центрами.

Розвиток соціальної інфраструктури впли�
ває і є визначальним у підвищенні життєвого
рівня сільського населення. Зокрема, різко
зменшилося введення в дію житлових будинків
у сільській місцевості. Табл. 4 свідчить про те,
як здійснювалося виконання бюджетної про�
грами "Державне пільгове кредитування інди�
відуальних сільських забудовників" у Він�
ницькій області у 2008 році. Тенденція знижен�
ня житлового будівництва в сільській місце�
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Таблиця 3. Грошові доходи і сукупні ресурси сільської
місцевості Вінницької області порівняно з містом

у 2008 році, %
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вості має місце в усіх регіонах. В окремих із них
темпи зниження значно перевищують середнь�
ореспубліканські.

Одним з найважливіших показників рівня
життя, є своєрідним проявом ефективності
сільськогосподарської діяльності господарсь�
ких структур та результативності щодо вироб�
ництва життєвих благ, є обсяг споживання про�
дуктів харчування населенням. У середньому по
Вінницькій області споживання яєць на 1 осо�
бу в 2008 році становило 269 штук, молока та
молокопродуктів — 219 кг, картоплі — 168 кг,
овочів та баштанних культур — 139 кг, хлібних
продуктів — 135 кг, м'яса та м'ясопродуктів —
49 кг, цукру — 46 кг, плодів, ягід та винограду —
44 кг, риби та рибних продуктів — 17 кг, олії —
16 кг.

Рівень споживання багатьох продуктів хар�
чування в області перевищує показник, який
склався в цілому по Україні. Так, за споживан�
ням на одну особу хліба та хлібних продуктів
Вінницька область у 2008 р. посіла 1 місце се�
ред регіонів України, цукру та олії — 2 місце,
яєць — 6, овочів і фруктів — 7, картоплі — 9,
м'яса і м'ясопродуктів — 11, риби та рибних
продуктів — 12, молока і молочних продуктів —
14 місце. Позитивним також, являється зрос�
тання ступеня калорійності середньодобового
раціону населення Вінниччини в динаміці. Зок�

рема, проти 2000 та 2007 рр.
цей показник в розрахунку
на одну особу зріс на 23,6%
та 1,9% відповідно і склав
3328 ккал. А серед регіонів
України за рівнем добової
калорійності Вінниччина по�
сіла 1 місце і переважає се�
редньоукраїнський показ�
ник на 11%.

Тому, в основу вирішення
проблем українського села
повинні бути поставлені соц�
іально�економічні проблеми
сільських територій. Найб�
лижчими завданнями для на�
рощування економічного по�
тенціалу сільського госпо�
дарства є: забезпечення ефек�
тивного функціонування сіль�
ського господарства, забез�
печення продовольчої безпе�
ки і продовольчої незалеж�
ності країни та усіх її регі�
онів, підвищення експорту
продукції сільського госпо�
дарства, а також збалансова�

ний розвиток сільської місцевості.

ВИСНОВКИ
Нарощуванню економічного потенціалу

сільського господарства можуть послугувати
злагоджено спрямовані заходи соціальної
підтримки, а саме: для створення резервів роз�
витку сільського господарства потрібно забез�
печити належне фінансування даної галузі у
визначених законодавством обсягах із загаль�
ного фонду державного бюджету; провести
паспортизацію сільських населених пунктів,
узагальнення її результатів на рівні районів та
областей; опрацювання соціально�економічних
пріоритетів сільських населених пунктів всіх
регіонів держави; координація розроблення
програм розвитку сільських територій відпові�
дного рівня в цілому по державі відповідно до
завдань Державної цільової програми розвит�
ку українського села на період до 2015 року;
забезпечити надання індивідуальним сільським
забудовникам державних пільгових кредитів та
інше.
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Таблиця 4. Виконання бюджетної програми
"Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських

забудовників" у Вінницькій області у 2008 році
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