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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено соціальний складник сталого розвитку 

сільського господарства, який включає у себе життєвий рівень 
населення, якість людських ресурсів, захищеність життєдіяль-
ності. Проаналізовано індекс людського розвитку на рівні краї-
ни та регіону і вказано на позитивну динаміку зростання даного 
показника. Досліджено зайнятість населення в аграрному сек-
торі та доведено, що ступінь зайнятості виступає індикатором 
стимулів людського розвитку. Охарактеризовано структуру до-
ходів і витрат сільськими домогосподарствами й указано на об-
межені фінансові можливості домогосподарств. Розглянуто со-
ціальну сферу аграрного сектору як одну з невід’ємних частин 
єдиної відтворювальної системи суспільства. Здійснено аналіз 
людського потенціалу, соціальних відносин, соціальних інсти-
тутів і розвитку соціальної інфраструктури сільських територій. 

Ключові слова: сільське господарство, сталий розвиток, 
соціальний складник сталого розвитку, людський потенціал, 
соціальна сфера.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована социальная составляющая устойчи-

вого развития сельского хозяйства, которая включает в себя 
жизненный уровень населения, качество человеческих ресур-
сов, защищенность жизнедеятельности. Проанализирован 
индекс человеческого развития на уровне страны и региона 
и указано на положительную динамику роста данного показа-
теля. Исследована занятость населения в аграрном секторе и 
доказано, что степень занятости выступает индикатором сти-
мулов человеческого развития. Охарактеризована структура 
доходов и расходов сельскими домохозяйствами и указано на 
ограниченные финансовые возможности домохозяйств. Рас-
смотрена социальная сфера аграрного сектора как одна из 
неотъемлемых частей единой воспроизводственной системы 
общества. Осуществлен анализ человеческого потенциала, 
социальных отношений, социальных институтов и развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий.

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое разви-
тие, социальная составляющая устойчивого развития, челове-
ческий потенциал, социальная сфера.

ANNOTATION
The article studies the social constituent of sustainable de-

velopment of agriculture, which deals with the living standards 
of population, quality of human resources, and security of living. 
The social constituent should be focused on the support of a high 
level of peasants’ living, stability of social-cultural relations, which 
make a positive impact on village development. The author sup-
plies analysis of the Human Development Index of the country and 
the region and marks the positive dynamics of the mentioned in-

dex growth. The research considers employment of population in 
agrarian sector, comparing to the other branches, and argues that 
the employment level serves as an indicator of human potential 
stimuli. Social potential of a village is an important factor of sustain-
able development. The article provides characteristics of earnings 
and expenditures of agricultural households, and stresses on the 
limited financial capabilities of the households. Social problems of 
a village also include insufficient level of education and medicine. 
The work considers the social sphere of agrarian sector as one of 
the essential elements of an integral reproducing system of the so-
ciety, which performs the strategically important function of human 
capital reproduction. The research involves analysis of human po-
tential, social relations, social institutes and development of the 
social infrastructure of rural territories. Investigation of the social 
infrastructure of rural area of the region confirms insufficient level 
of its development. Thus, improvement of the social infrastructure 
will make a positive impact on the efficiency of activities in agrar-
ian sphere and will stimulate rise of the quality of products and 
social climate in the region and country. The conducted research 
confirms that social sphere has its regularities of development and 
makes an independent system, which positively influences eco-
nomic and ecological spheres due to the growth of human and so-
cial capital, harmonization of social relations. The author suggests 
the principal measures concerning improvements on the way of 
achievement of sustainable development of agriculture in terms of 
its social constituent.

Key words: agriculture, sustainable development, social 
component of sustainable development, human potential, social 
sphere.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розвиток сільського гос-
подарства повинен здійснюватися за системного 
узгодження та збалансування трьох складників 
сталого розвитку. Особлива роль відводиться 
соціальному складнику, який зорієнтований на 
людський розвиток, на збереження соціальної 
стабільності, етичних норм і різних культур у 
глобальному масштабі. При цьому людина по-
винна стати суб’єктом розвитку і брати участь 
у процесах формування своєї життєдіяльності.

Соціальний складник сільського господар-
ства є основою для розвитку економіки на селі. 
М. Малік та М. Хвесик зауважують, що тен-
денції розвитку сільських територій України 
на сучасному етапі пов’язані з процесом зміни 
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характеру соціо-еколого-економічної системи, й 
обґрунтовують використання комплексного під-
ходу до підвищення рівня комфортності житла 
в сільській місцевості з урахуванням застосу-
вання сучасних технологій в організації праці, 
підвищення податкової бази бюджетів муніци-
пальних утворень та забезпечення зростання 
сільської економіки загалом [1, с. 4].

До заходів соціального спрямування відно-
симо підвищення рівня оплати праці сільського 
населення і соціального забезпечення праців-
ників аграрного сектору. Важливо дослідити і 
проаналізувати проблеми сільського населен-
ня та напрями його залучення для підвищен-
ня рівня життя, збільшення кількості робочих 
місць та зменшення бідності. Пріоритетами має 
стати налагодження соціальної інфраструктури 
на селі та зростання соціального капіталу сіль-
ських громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Вивченню про-
блем сталого розвитку аграрного сектору при-
свячено праці багатьох вітчизняних учених, 
серед яких – О. Бородіна, М. Малік, В. Россоха, 
М. Плотнікова, В. Жук, І. Прокопа, Н. Леме-
щенко, А. Бурляй, М. Хвесик, В. Юрчишин та 
ін. Проте практична невирішеність низки про-
блем соціальної сфери села, особливо на регі-
ональному рівні, актуалізує доцільність прове-
дення подальших досліджень у цьому напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті полягає у дослідженні соці-
ального складника сталого розвитку аграрного 
сектору економіки та її впливу на рівень життя 
на селі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Сталий розвиток із позиції соці-
ального складника – це керована еволюція сус-
пільства, яка основана на знаннях та спромож-
ності до розвитку розумового потенціалу націй. 
У теорії управління суспільним потенціалом 
основним об’єктом уваги є людський капітал, 
поняття якого полягає не лише в усвідомленні 
вирішальної ролі людини в економічній системі 
суспільства, а й у визнанні необхідності інвес-
тування в людину [2].

Соціальний складник сталого розвитку 
включає у себе людський розвиток, під яким 
розуміють умови, які здатні задовольнити мак-
симальний розвиток потенціалу населення, 
власних потреб, а саме: належний доступ до 
знань, ліквідація бідності, розвиток систем охо-
рони здоров’я, забезпечення екологічно чистого 
природного середовища для населення, доступ 
до ресурсів, які зможуть забезпечити гідний рі-
вень життя людини. 

Погоджуємося з думкою О. Бородіної, яка 
вважає, що пріоритетним складником сталого 
сільського розвитку доцільно вважати люди-
ну – не лише як носія людського капіталу, а й 
як цілісну особистість, носія культури, моралі, 

духовності, знань, цінностей, яка має свої влас-
ні проблеми та пріоритети [3, с. 42].

Людина є носієм людського потенціалу, важ-
ливим складником національного багатства і 
стратегічним ресурсом країни. Для підкреслен-
ня суттєвого значення людських ресурсів Орга-
нізацією Об’єднаних Націй із 1993 р. у звітах 
про розвиток потенціалу людини визначається 
узагальнюючий показник «Індекс розвитку лю-
дини» (ІЛР), який аналізує три складники: рі-
вень життя, інтегральний показник рівня осві-
ти, очікувану тривалість життя.

Україна належить до високої категорії люд-
ського розвитку і займала у 2018 р. 88-му по-
зицію зі 189 країн світу. Варто зауважити і по-
зитивну динаміку зростання ІЛР (рис. 1).

Аналіз ІЛР на рівні країни не надає повної 
інформації щодо людського розвитку в окремих 
її регіонах, а така інформація є необхідною для 
прийняття правильних управлінських рішень. 
Тому фахівцями Інституту демографії та соці-
альних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ та 
Державної служби статистики України розро-
блено методику розрахунку регіонального індек-
су людського розвитку, куди включено 33 по-
казники, які об’єднані у шість блоків згідно з 
основними аспектами людського розвитку: від-
творення населення; соціальне становище; ком-
фортне життя; добробут; гідна праця; освіта. 

Львівська область належить до тих областей, 
які мають високий регіональний індекс люд-
ського розвитку, у 2017 р. вона займала третю 
позицію після Чернівецької та Івано-Франків-
ської областей (рис. 2).

Із метою реалізації державної регіональної 
політики було прийнято Закон України «Про за-
сади державної регіональної політики», в якому 
прописано: стимулювання й підтримку місце-
вих ініціатив щодо ефективного використання 
внутрішнього потенціалу регіонів для створення 
повноцінного життєвого середовища, підвищен-
ня якості життя людей; зменшення територі-
альної диференціації за індексом регіонального 
людського розвитку; розроблення й реалізацію 
програм і проєктів підвищення конкурентоспро-
можності територій; поліпшення матеріального, 
фінансового, інформаційного, кадрового та ін-
шого ресурсного забезпечення розвитку регіонів; 
сприяння здійсненню повноважень органами 
місцевого самоврядування тощо [6]. 

Нині соціальний стан села як в Україні, так і 
в окремих регіонах можна охарактеризувати як 
кризовий, що багато в чому спричинений рівнем 
зайнятості. Так, в аграрному секторі Львівської 
області у 2018 р. порівняно з 2012 р. зайнятість 
зменшилася на 5%, тоді як у регіоні загалом – 
на 3,5%. Загалом в аграрному секторі Львівської 
області зайнято 18,4% усього населення (рис. 3).

Ступінь зайнятості виступає індикатором 
стимулів людського розвитку. Основною сфе-
рою зайнятості населення на селі є аграрний 
сектор, проте в останні роки значно зменши-
лася кількість найманих працівників у даному 



67Приазовський економічний вісник

секторі. Це пояснюється зменшенням обсягу 
випуску сільськогосподарськими підприємства-
ми трудомісткої продукції тваринництва та пе-
реорієнтацією їхньої діяльності на комерційні 
культури, такі як соя, соняшник, ріпак тощо.

Важливими соціальними проблемами на селі 
є недостатній рівень освіти та медицини, нероз-
виненість інфраструктури, а також низький рі-
вень доходів і високі витрати сільських жителів. 

У структурі надходжень основним джерелом 
доходів домогосподарств є оплата праці, різного 
виду допомоги держави. Щодо доходів від про-
дажу сільськогосподарської продукції, то їхня 
частка є незначною і коливається в діапазоні 
4,7–6,9%. Це вказує на те, що реалізація ви-
рощеної продукції не є основним джерелом над-
ходження і не заохочує селян до зайнятості в 
аграрному секторі (табл. 1).
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Рис. 1. Динаміка індексу людського розвитку в Україні
Джерело: побудовано на основі даних [4]
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Рис. 2. Динаміка індексу регіонального людського розвитку Львівської області
Джерело: побудовано на основі даних [5]
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Аналіз статистичних даних показує, що 
91,4 % доходу населення в сільській місцевості 
Львівської області витрачається на споживан-
ня, у тому числі 49,8% – на придбання про-
довольчих товарів і 41,6% – непродовольчих 
товарів та послуг (табл. 2). 

Отже, доходів, які отримують домогоспо-
дарства, недостатньо навіть на відтворення, не 
говорячи вже про розвиток, тому доцільно на-
самперед створити сприятливі умови для еко-
номічного росту сільського господарства, який 
сприятиме соціальному розвитку сільського на-
селення. Заслуговує на увагу позиція В. Россо-

хи щодо необхідності проведення такої соціаль-
но-економічної політики сільського розвитку, 
стратегічною метою якої повинно стати суттєве 
підвищення життєвого рівня населення на осно-
ві якісно поліпшеного використання ресурсного 
потенціалу, принципово нових підходів до фор-
мування продуктивних сил, докорінного поліп-
шення екологічного стану регіонів [8, с. 44]. 

Сталий розвиток сільського господарства без-
посередньо пов’язаний із розвитком соціальних 
відносин і соціальних інститутів. На це вказу-
ють і Н. Лемещенко та А. Бурляй доводячи, 
що сфера соціальних відносин є тим ресурсом, 
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Рис. 3. Динаміка зайнятого населення за видами економічної діяльності y Львівській області
Джерело: побудовано на основі даних [7]

Таблиця 1
Структури грошових доходів домогосподарств Львівської області

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Оплата праці 56,1 54,7 52,2 52,2 52,5 62,0 58,6
Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 2,1 1,9 2,0 2,0 5,8 5,8 5,5

Доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції 6,5 6,8 6,2 6,3 6,9 4,7 5,2

Пенсії, стипендії, допомоги та 
субсидії, надані готівкою 29,7 32,6 29,8 29,7 26,6 22,6 24,3

Грошова допомога від родичів, 
інших осіб та інші грошові доходи 5,6 4,0 9,8 9,8 8,2 4,9 6,4

Джерело: сформовано за даними [7]

Таблиця 2
Структура грошових витрат домогосподарств Львівської області

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Продовольчі товари 50 44,1 49,4 54,3 52,8 54,5 49,8
Непродовольчі товари та послуги 37,7 44,1 38,2 35,9 36,0 37,0 41,6
Грошова допомога родичам, друзям 
та іншим особам 3,3 4,2 3,6 3,1 3,5 2,6 2,4

Інші витрати 9,0 7,6 8,8 6,7 7,7 5,9 6,2
Джерело: сформовано за даними [7]
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який забезпечує досягнення цілей сталого роз-
витку через співробітництво та партнерство, до-
віру й відповідальність, соціальну інтеграцію, 
соціальну відповідальність, створення різно-
манітних громадських об’єднань, гармонізації 
функцій держави, суспільства, бізнесу та окре-
мих громадян [9, с. 480–481].

Своєю чергою, В. Жук до основних причин 
деградації соціальної сфери відносить: системне 
недофінансування соціальних видатків; відсут-
ність реальних механізмів і стимулів залучен-
ня диверсифікованих джерел грошових коштів; 
складність концентрації бюджетних ресурсів 
на пріоритетних напрямах соціальної сфери 
[10, с. 142]. 

До того ж соціальна сфера через нарощення 
людського й соціального капіталу, гармоніза-
цію суспільних відносин позитивно впливає на 
економічну та екологічну сфери.

У розвитку соціальних відносин на селі сут-
тєву роль мають відігравати неформальні ін-
ститути, проте їх становлення вимагає певного 
терміну для адаптації та зміни мислення, здо-
рової конкуренції, повернення почуття власни-
ка тощо.

Одним із важливих чинників якості життя 
сільського населення є розвиток соціальної ін-
фраструктури сільських територій. Найважливі-
шими складниками соціальної інфраструктури 
є: побутове обслуговування; охорона здоров’я; 
житлово-комунальне господарство; мережа 
зв’язку; торговельна мережа; транспортне забез-
печення; соціальний захист; культура і спорт; 
туристично-рекреаційний розвиток. 

Дослідження соціальної інфраструктури 
сільської місцевості Львівської області вка-
зує на недостатній рівень її розвитку, про що 

свідчать стан дорожньо-транспортної інфра-
структури, старіння житлового фонду на селі, 
недостатня кількість водопроводів та каналі-
заційних мереж. Якщо в динаміці спостеріга-
ємо зростання житлового фонду у розрахунку 
на одного сільського жителя (рис. 4), то якість 
його обладнання потребує поліпшення (рис. 5). 
За даними 2018 р., 47,8% сільського житлово-
го фонду обладнано водопроводом, 47% – ка-
налізацією, 39,7% – гарячим водопостачанням, 
50,2% – опаленням, і найбільший відсоток 
припадає на газифікацію – 85,8%. Позитивним 
моментом є те, що в динаміці дані показники 
мають тенденцію до зростання. 

У прийнятій у 2019 р. Стратегії розвитку 
Львівської області на період 2021–2027 рр. со-
ціально-економічному розвитку села відведено 
важливу роль, а також наголошено, що місією 
Стратегії є розвиток людського капіталу. Зокре-
ма, зазначено, що соціально-економічний роз-
виток села є можливим за рахунок розвитку ін-
фраструктури різних видів, підвищення якості 
суспільних послуг та диверсифікації економіки 
сільських територій за рахунок несільськогос-
подарських видів економічної діяльності. Зва-
жаючи на потужний туристично-рекреаційний 
потенціал Львівщини, одними з напрямів роз-
витку сільських, зокрема гірських, територій є 
активне нарощення туристично-рекреаційної та 
дорожньо-транспортної інфраструктури, ство-
рення нових туристичних продуктів та їх про-
сування, зростання самозайнятості населення у 
цій сфері [11, с. 88]. 

Основними заходами досягнення сталого 
розвитку сільського господарства з позиції со-
ціального складника є: підвищення рівня за-
йнятості та доходів сільського населення; змен-
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Рис. 4. Забезпеченість сільського населення житлом у Львівській області
Джерело: побудовано на основі даних [7]
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шення рівня безробіття на селі; поліпшення 
демографічної ситуації; зменшення соціальної 
нестабільності та соціальної напруженості; на-
лагодження соціального захисту сільського на-
селення; покращення соціальної інфраструк-
тури на селі; зведення до мінімуму трудової 
міграції сільського населення.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
на забезпечення сталого розвитку аграрного 
сектору і сільських територій суттєвий вплив 
має соціальний складник, який орієнтований 
на людський розвиток, досягнення стабільнос-
ті, збереження соціальних і культурних сис-
тем. Під час аналізу соціального розвитку села 
у Львівській області нами враховувалися люд-
ський потенціал, трудовий потенціал, особистіс-
ний потенціал, а також розвиток соціальної сфе-
ри, соціальних відносин, соціальних інститутів і 
соціальної інфраструктури сільських територій. 

Вирішення проблем сталого розвитку сільсько-
го господарства, у тому числі його соціального 
складника, потребує певних фінансових ресурсів 
для організації відповідних економічних програм 
та проєктів, що дадуть змогу створити необхідні 
фінансові потоки для забезпечення збалансовано-
го соціально-економічного розвитку.

Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямку є поглиблене вивчення інститу-
ційних аспектів соціального розвитку села. 
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