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УК РА ЇН СЬКЕ СЕ ЛЯНС ТВО В УМО ВАХ КРИ ЗИ:
ПО ДАЛЬ ШИЙ РОЗ ВИ ТОК

ЧИ ЩЕ ОД НА СПРО БА ВИ ЖИ ВАН НЯ?

Abstract. The questions related to the evolution of rural communities are clarified, and
the dynamics of social changes in the country and the attitude of the rural
population to them are considered. Under the modern conditions of the
general economic crisis, the processes of destruction of villages, fracture of
their social structure, and deterioration of the life of the rural population
are intensified on the whole.

Тре ти на на се лен ня су час ної Ук ра ї ни про жи ває в сіль ській міс це вос ті. Гро мад -
ське жит тя і тра ди ції сіль сько го со ці у му, по род же ні об'єк тив ни ми со ці аль ни ми
умо ва ми і тіс но пов'яза ні з ни ми, є ди на міч ни ми, в них пос тій но від бу ва єть ся
тран сфор ма ція зас та рі лих форм, ак тив на вза є мо дія з но ви ми, які ви ни ка ють у
зв'яз ку із со ці аль ни ми змі на ми в сус пільс тві. В та ких умо вах пос тає не об хід ність
з'ясу ван ня низ ки пи тань, пов'яза них з ево лю ці єю сіль ської гро ма ди, по рів нян ня
до ре фор ме но го і піс ля ре фор ме но го ста нів сіль сько го со ці у му, роз гля ду ди на мі ки
со ці аль них змін в кра ї ні та став лен ня до них се лян. Без пе реч но, ли ше на ос но ві
ці єї ди на мі ки мож на го во ри ти про ево лю цію се лянс тва, яке ре фор ми пос та ви ли
у склад ну си ту а цію, зу мов ле ну пе ре роз по ді лом еко но міч ної вла ди, влас нос ті,
пра ці, змі на ми у со ці аль ній струк ту рі се ла то що. Зо се ред жен ня сьо год ні ін те ре -
сів сус пільс тва на проб ле мі ви жи ван ня, все о хоп лю ю ча по лі тич на та фі нан со во� -
е ко но міч на кри за не спри я ють роз вит ко ві кра ї ни, її вход жен ню у гло ба лі зо ва ний
сві то вий прос тір, за ли ша єть ся до мі ну ю чою прос хід на орі єн та ція ма со вої сві до -
мос ті, ра дян ські сте ре о ти пи до сі спі віс ну ють із де мок ра тич ни ми прин ци па ми
роз вит ку гро ма дян сько го сус пільс тва, зок ре ма се ред меш кан ців сіль ської міс це -
вос ті. 

Ще на по чат ку ми ну ло го сто річ чя се лянс тво в Ук ра ї ні ста но ви ло ос нов ну ма су
на се лен ня Ук ра ї ни (за ста ном на 1900 р. – 86% від усьо го на се лен ня Ук ра ї ни), ос -
нов ний клас ви роб ни ків. Зем ле роб ський тип гос по дарс тва, ус пад ко ва ний з пра дав -
ніх ча сів, три ва лий час виз на чав ха рак тер роз вит ку всіх сфер еко но міч но го і со ці -
аль но го жит тя ук ра їн ців. То му при род но, що са ме се лянс тво бу ло го лов ним но сі єм
іс то рич ної та куль тур ної пам'яті на ро ду, йо го тра ди цій і зви ча їв. Ба га тий ви роб ни -
чий, гос по дар ський, со ці аль ний, куль тур но� прос віт ниць кий дос від ук ра їн сько го се -
лянс тва і до сьо год ні ста но вить ве ли ку цін ність, важ ли ву при роз гля ді тих со ці аль -
них змін, що від бу ва ють ся на по чат ку ХХІ ст. 
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Тра ди цій ні фор ми гро мад сько го жит тя най тіс ні шим чи ном пов'яза ні з фун кці -
о ну ван ням сіль ської те ри то рі аль ної об щи ни – гро ма ди. Роль та зна чен ня гро ма ди
зав жди бу ли знач ни ми в ук ра їн сько му сус пільс тві, ос кіль ки во на здій сню ва ла низ -
ку важ ли вих фун кцій, що за без пе чу ва ли жит тє ді яль ність се ла. 

Прой шов ши ба га то ві ко вий шлях роз вит ку й збе рі га ю чи пев ну спад ко єм ність,
сіль ська гро ма да з ча сом тран сфор му ва ла ся на те ри то рі аль не об'єд нан ня, що три ма -
лося на ос но ві су сід ських зв'яз ків, за ли ша ю чись ба зо вою ор га ні за ці єю се лянс тва,
яка ре гу лю ва ла всі ас пек ти йо го жит тє ді яль нос ті – гос по дар ський, по бу то вий, мо -
раль но� е тич ний, ре лі гій ний. 

ХХ ст. кар ди наль но по мі ня ло як по лі тич ний та еко но міч ний, так і со ці аль но� -
гро мад ський уст рій, не ка жу чи вже про змі ни пси хо ло гіч них і мо раль но� цін ніс них
норм та пра вил по ве дін ки сіль сько го со ці у му, про вплив за галь нос ві то вих про це сів.
З кін ця 50�х рр. по ча ло ся не у хиль не змен шен ня за галь ної кіль кос ті сіль сько го на се -
лен ня в Ук ра ї ні і, від по від но, зрос тан ня час тки місь ко го. Сьо год ні, на по чат ку ХХІ
ст., за да ни ми Дер жком ста ту Ук ра ї ни, чи сель ність сіль сько го на се лен ня ста но вить
32,5% (за ста ном на 1.02. 2008 р.). Ці ка во, що ли ше за пе рі од 1939–1989 рр. рі вень ур -
ба ні за ції в Ук ра ї ні зріс май же уд ві чі (від міт ки 50% на 50% цей по каз ник мав у 1963
р.). У ці ло му за 1959–2001 рр. при зрос тан ні за галь ної чи сель нос ті на се лен ня кра ї ни
на 15,7% чи сель ність місь ко го на се лен ня зрос ла на 70,1%, на то мість чи сель ність сіль -
сько го змен ши ла ся на 30,1%. А за пе рі од 2003–2006 рр. що річ ні тем пи змен шен ня
чи сель нос ті сіль сько го на се лен ня ста но ви ли близь ко 1,3%, або 200 тис. осіб що ро ку1. 

У ра дян ський пе рі од у сіль сько му со ці у мі від бу ли ся по даль ші нез во рот ні змі ни
еко но міч них та гос по дар ських сто сун ків шля хом здій снен ня фор со ва ної ін дус трі а -
лі за ції, ма со во го роз кур ку лю ван ня, штуч но го го ло до мо ру 1932–1933 рр., Дру гої
сві то вої вій ни то що. Че рез це сьо год ні, на по чат ку ХХІ ст., ми спос те рі га є мо ту кар -
ти ну, що тра ди цій но при та ман ний Ук ра ї ні ко лек тив ний спо сіб гос по да рю ван ня
пос ту по во (але до во лі швид ко) ви тіс ня єть ся при ват нов лас ниць ким з йо го спе ци -
фіч ни ми сто сун ка ми, впро вад жу ють ся від но си ни ка пі та ліс тич но го ти пу. Все це
впли ває не ли ше на сам спо сіб сіль гос пви роб ниц тва, а й на спо сіб жит тє ді яль нос ті
сіль сько го ви роб ни ка, ме ха ніз ми йо го вклю чен ня у сіль ську гро ма ду та вза є ми ни з
нею. Но вос тво ре ний тип влас ни ка� ви роб ни ка (уні вер саль но го се ля ни на) тран -
сфор мує сіль ську гро ма ду, праг ну чи, з од но го бо ку, прис то су ва ти ся до неї, а з дру -
го го, – прис то су ва ти гро ма ду до сво го спо со бу ви роб ниц тва і жит тє ді яль нос ті. 

У ці ло му сьо год ніш нє се ло пе ре бу ває у тран зи тив ній си ту а ції склад но го пе ре -
хо ду від ко лек ти віст сько го спо со бу ви роб ниц тва і жит тє ді яль нос ті до при ват нов -
лас ниць ко го. Ана ліз про це сів, що виз на ча ють рі вень і якість жит тя сіль сько го на се -
лен ня сьо год ні, свід чить про не за до віль ний стан со ці аль но го роз вит ку сіль ських те -
ри то рій, для яких ха рак тер ні гли бо ка де мог ра фіч на кри за, брак мо ти ва ції до пра ці,
без ро біт тя, відплив тру до вих ре сур сів, за не пад со ці аль ної інф рас трук ту ри, дег ра да -
ція сіль сько го со ці у му і в ці ло му – ви ми ран ня се ла.
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Уп ро довж ба га тьох ро ків си ту а ція суп ро вод жу єть ся нес при ят ли вим для сіль -
сько гос по дар ських то ва ро ви роб ни ків спів від но шен ням цін на про дук цію сіль сько -
го гос по дарс тва та про мис ло ві то ва ри, що спо жи ва ють ся аг рар ним сек то ром, ви тіс -
нен ням віт чиз ня ної про дук ції де шев шою ім пор то ва ною із зов ні. Вод но час то ва ро ви -
роб ни ки від чу ва ють гос трий де фі цит ка пі та лу. З од но го бо ку, кош ти ви ми ва ють ся
гі пе рін фля цій ни ми про це са ми, з ін шо го – стри му єть ся роз ви ток на леж ної фі нан со -
во� кре дит ної, іпо теч ної та бан ків ської сис тем. Від сут ність кош тів приз во дить до то -
го, що сіль гос пто ва ро ви роб ни ки час то не в змо зі прид ба ти не об хід ні ма те рі аль но� -
тех ніч ні за со би, вип ла ти ти/от ри ма ти за ро біт ну пла ту, не ка жу чи вже про впро вад -
жен ня су час них на у ко во� тех ніч них до сяг нень на се лі то що.

Змі ни фор ми влас нос ті та струк ту ри ви роб ниц тва, від сут ність ка пі та лов кла -
день суп ро вод жу ють ся різ ким спа дом об ся гів сіль сько гос по дар сько го ви роб ниц тва,
спос те рі га єть ся не роз ви не ність, а в ок ре мих ви пад ках май же ціл ко ви та від сут ність
рин ко вих інс ти ту тів. За ли ша єть ся не розв'яза ним і за ко но дав чо не вре гу льо ва ним
най го лов ні ше се лян ське пи тан ня, а са ме зе мель не. В дер жа ві не ство ре но нор маль -
но го рин ку зем лі. Від сут ність пев но го дос ві ду ро бо ти в рин ко вих умо вах, бан ків -
ське та дер жав не здир ниц тво, ак тив но здій сню ва не кри мі на лі зо ва ною та ко рум по -
ва ною вла дою на всіх рів нях, приз ве ли до ут во рен ня й на ко пи чен ня бор гів та бан -
крутс тва сіль сьгос ппід при ємств (тих, які на ма га ли ся вий ти на шлях са мос тій но го
гос по да рю ван ня), зни щен ня со ці аль ної інф рас трук ту ри на се лі та за галь но го за не -
па ду сіль ських те ри то рій. 

Не дос ко на лість зе мель ної ре фор ми та тран сфор ма ції сіль сько гос по дар ських
під при ємств приз ве ли до знач но го ско ро чен ня ви роб ниц тва сіль сько гос по дар ської
про дук ції, змен шен ня по сів них площ та по го лів'я ве ли кої ро га тої ху до би, а та кож до
то го, що се ля нин – влас ник зе мель ної час тки та май но во го паю – не мо же ефек тив -
но ви ко рис та ти свою влас ність, і від по від но во на не є дже ре лом зрос тан ня при бут -
ко вос ті ви роб ниц тва та доб ро бу ту на се лі. 

Ма со ве опи ту ван ня, про ве де не ІС НА НУ ра зом із На ці о наль ним аг рар ним уні -
вер си те том та Тав рій ською дер жав ною аг ро тех ніч ною ака де мі єю вліт ку 2007 р. се -
ред се лян (бу ло опи та но 700 осіб, що реп ре зен ту ють до рос ле сіль ське на се лен ня Ук -
ра ї ни), що до з'ясу ван ня ста ну су час но го сіль сько го со ці у му, на до да ток до по пе ред -
ньо го дос лід жен ня у ме жах те ми з пи тань со ці о ло гіч но го ана лі зу аг рар ної і зе мель -
ної ре форм в Ук ра ї ні2, зас від чи ло і під твер ди ло ди на мі ку со ці аль них змін, зок ре ма
змін у су час ній сіль ській гро ма ді, а від так і тран сфор ма цію став лен ня пе ре січ них се -
лян до сьо год ніш ніх проб лем.

Ре фор му ван ня ве ли ко то вар них гос по дарств у дріб ні та се ред ні приз ве ло до то го,
що ос тан ні ста ли ві діг ра ва ти на се лі не ли ше еко но міч ну, а й важ ли ву со ці аль ну роль.
За га лом под ріб нен ня гос по дарств пев ним чи ном "пом'як ши ло" проб ле му зай ня тос ті
в кра ї ні, змен шив ши чи сель ність без ро біт них на се лі, хо ча са ме на се лі проб ле ма зай -
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ня тос ті сьо год ні є чи най сер йоз ні шою з усіх проб лем. З од но го бо ку, се ля ни, які втра -
ти ли або не знай шли офі цій но го міс ця ро бо ти, за ли ша ють ся пра цю ва ти у влас но му
гос по дарс тві (або по вер та ють ся до рід них сіл піс ля спроб влаш ту ван ня на ви їз ді), за -
без пе чу ю чи тим са мим се бе ро бо чи ми міс ця ми, го ду ю чи свої сім'ї та ви во зя чи реш -
ту про дук ції до міст на про даж. Че рез це за умов еко но міч ної кри зи й за не па ду, а по -
тім і піс ля ро зо рен ня ко лек тив них сіль гос ппід при ємств (КСП), осо бис ті се лян ські
гос по дарс тва не заз на ли від чут но го спа ду ви роб ниц тва. Вод но час пос тій на і "ма ят -
ни ко ва" міг ра ції сіль сько го на се лен ня приз ве ли до ста те во� ві ко во го дис ба лан су, де -
фор ма ції де мог ра фіч них струк тур і про це сів у сіль ській міс це вос ті, збай ду жін ня се -
лян до рід ної зем лі. А з ін шо го, – ак ту а лі зу ва ли ся проб ле ми, кот рі по гір шу ють ат -
мос фе ру і руй ну ють за лиш ки тра ди цій них цін нос тей і ук ла ду ук ра їн сько го се ла. Так,
про ве де не на ми опи ту ван ня, по ка за ло, що біль шість се лян і до сьо год ні гос по да рю -
ють пе ре важ но і тіль ки на влас них при са диб них ді лян ках (58,5%), 17,6% – на влас -
ній зем лі (пай), стіль ки ж пра цю ють в аг ро фор му ван ні і вод но час на влас ній ді лян -
ці, і ли ше 4% не ма ють влас ної ді лян ки і тру дять ся ли ше в аг ро фор му ван ні. З тих се -
лян, які гос по да рю ють на влас ній при са диб ній ді лян ці, 44% ви роб ля ють про дук цію
ли ше для за до во лен ня пот реб влас ної сім'ї, 39,5% – ви роб ля ють де що й на про даж, а
10,5% ви роб ля ють і ма ють стіль ки, що ледь у змо зі звес ти кін ці з кін ця ми. Оці ню ю -
чи жит тє ві мож ли вос ті сво єї сім'ї, біль шість се лян (60,5%) заз на чи ли, що во ни в змо -
зі за до воль ни ти ли ше пер шо чер го ві пот ре би, а 14% і цьо го не мо жуть зро би ти дос -
тат ньою мі рою. Тоб то, про ве де на аг рар на ре фор ма пос та ви ла су час но го се ля ни на в
та кі умо ви, що сьо год ні він не тіль ки не в змо зі від кри ти влас ну (під при єм ниць ку)
спра ву (дум ка 64% опи та них), прид ба ти май но ву не ру хо мість (56,5%), ба, на віть за -
без пе чи ти своє гос по дарс тво не об хід ною тех ні кою (66%). На віть ос ві ту ді тям сьо год -
ні мо жуть да ти мен ше по ло ви ни сіль сько го на се лен ня. Од не сло во, су час но му се ля -
ни но ві за ли ша єть ся ли ше бо ро ти ся за фі зич не ви жи ван ня (див. табл. 1). 

Таб ли ця 1
Як би Ви оці ни ли жит тє ві мож ли вос ті Ва шої сім`ї?, %
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Жит тє ві мож ли вос ті Пок ра ща ли Не змі ни ли ся По гір ши лись Важ ко ска за ти

�ма те рі аль на за без пе че ність 16,0 37,0 29,7 11,8

�со ці аль на за хи ще ність 7,8 43,1 28,7 13,1

�пра во ва за хи ще ність 6,2 37,2 28,4 19,6

�ко му наль но� по бу то ве обс лу -
го ву ван ня 10,1 33,6 38,6 10,5

�тран спор тне обс лу го ву ван ня 32,3 23,9 27,1 7,5

�ме дич не обс лу го ву ван ня 14,7 33,6 39,2 5,2

�куль тур не обс лу го ву ван ня 14,0 29,7 37,2 11,4

�тор го вель не обс лу го ву ван ня 46,7 24,8 11,8 7,8

�пос лу ги цер кви 35,3 30,7 7,5 16,0

�від по чин ку і доз віл ля 13,4 23,2 36,3 16,7

� ін ше 3,3 17,0 11,1 31,0



Офі цій но вва жа єть ся, що аг ро ре фор му в Ук ра ї ні про ве де но від по від но до її кон цеп -
ції та пла ну і вже за вер ше но, се ля нам же за ли ша єть ся ли ше ко рис ту ва ти ся ре зуль та та ми
та при лаш то ву ва ти ся до про жи ван ня і гос по да рю ван ня в цих умо вах. Утім ре зуль та ти й
пе ре біг са мої ре фор ми по ка зу ють, що се ля нам весь час до во дить ся пла ти ти за неї ви со ку
со ці аль ну ці ну, що спри чи няє на рос тан ня не за до во лен ня і спри яє ви ник нен ню кон флік -
тних си ту а цій, особ ли во як що се ля ни зму ше ні по рів ню ва ти до ре фор ме ний стан влас но -
го гос по да рю ван ня і піс ля ре фор ме ний, не ка жу чи вже про дот ри ман ня і збе ре жен ня тра -
ди цій них цін нос тей і зви ча їв, іс то рич но при та ман них сіль ській ук ра їн ській гро ма ді. 

У ці ло му вже на по чат ко во му ета пі про ве ден ня аг рар ної ре фор ми се лян ський
за гал в оці ню ван ні ре фор ми про де монс тру вав чіт ку тен ден цію до не га ти ву; і ця тен -
ден ція збе рі га єть ся й ни ні, піс ля за вер шен ня ре фор му ван ня. Це яск ра во про де монс -
тру ва ло опи ту ван ня се лян у 2005 р.; по діб ну оцін ку се ля ни да ли 2007 р. Так, на за -
пи тан ня про оці ню ван ня ре форм на се лі се ля ни від по ві ли та ким чи ном:

Таб ли ця 2
Як що кон кре ти зу ва ти Ва шу оцін ку ре форм на се лі, то що зок ре ма

Ви б від мі ти ли у цих ре фор мах?, % 
(до пус ка ло ся де кіль ка ва рі ан тів від по ві ді)

* Дос лід жен ня про во ди ло ся у квіт ні– трав ні 2005 р. Опи та но 1322 осо би сіль сько го на се лен ня. Ре зуль та -
ти вик ла де но в мо ног ра фії: Аг рар на ре фор ма в Ук ра ї ні : со ці о ло гіч на ді аг нос ти ка / за ред. В.І. Та ра сен ка.
– К. : ІС НА НУ. 2007. – 576 c.
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Оцін ка 2005* 2007

Ре фор ми – це ве ли кий ус піх ре фор ма то рів 5,7 2,6

Ре фор ми – це ве ли ка нев да ча ре фор ма то рів 15,2 10,8

Во ни спри я ють роз вит ко ві сіль гос пви роб ниц тва 12,6 13,1

Во ни спри я ють роз ва лу сіль гос пви роб ниц тва 30,3 23,2

Оз на ча ють іс то рич ну пос лу гу вла ди се лянс тву
(во но одер жа ло зем лю) 5,1 3,9

Оз на ча ють іс то рич ну ома ну вла дою се лянс тва
(зем ля поп ли ве до рук ба га тих) 27,1 22,5

Зу мов лю ють роз квіт се ла 8,0 5,2

Зу мов лю ють за не пад се ла 29,9 23,5

За без пе чу ють під йом жит тє во го рів ня і куль ту -
ри се лян 14,2 8,5

Спри чи ня ють па дін ня жит тє во го рів ня і куль ту -
ри се лян 17,7 16,3

Роз ши рю ють сво бо ду ви бо ру фор ми гос по да рю -
ван ня сіль гос пви роб ни ком 8,7 9,8

Зву жу ють сво бо ду ви бо ру фор ми гос по да рю ван -
ня сіль гос пви роб ни ком, бо не за без пе чу ють йо го
тех ні кою і ство рю ють без ро біт тя на се лі

13,6 11,1

Ре фор ми зміц ню ють сіль ську гро ма ду, бо по ліп -
шу ють вза є ми ни між людь ми 2,6 3,3

Ре фор ми руй ну ють сіль ську гро ма ду, ос кіль ки
роз ша ро ву ють її на бід них і ба га тих 23,3 22,2



Як вид но з на ве де ної таб ли ці, у кож ній па рі кон трас тних суд жень про ре фор му
пе ре ва жу ють не га тив ні оцін ки і не вель ми різ нять ся від да них, от ри ма них дво ма ро -
ка ми ра ні ше. 

В оцін ках се ля на ми за галь но го ре зуль та ту ре форм на се лі так са мо до мі нує не -
га тив не сприй нят тя (48,7%), ос кіль ки ці ре фор ми так і не справ ди ли спо ді вань се -
лянс тва, спри я ю чи роз ва лу сіль гос пви роб ниц тва, по даль шо му за не па ду ук ра їн -
сько го се ла, со ці аль но му роз ша ру ван ню, па дін ню жит тє во го рів ня і куль ту ри сіль -
сько го на се лен ня, і за га лом во ни не від по ві да ють ін те ре сам се лян. По зи тив ну оцін -
ку за галь но му ре зуль та ту ре форм на ва жив ся да ти ли ше ко жен де ся тий меш ка нець
се ла (10,5%). Во че видь, що ос нов на ма са се лян не сприй ня ла ре форм на се лі так, як
цьо го б хо ті ло ся ре фор ма то рам. А як що вра ху ва ти ще й по каз ник "важ ко ска за ти"
(37%), який фік сує, по су ті, нес та біль ні або не виз на че ні по зи ції, то мож на вва жа ти,
що на цьо му тлі не га тив має шир ші мас шта би, аніж за фік со ва но по пе ред ні ми ва рі -
ан та ми від по ві ді.

Що до влас нос ті на зем лю, то се лянс тво не от ри ма ло жод них на дій них дер жав -
них га ран тій пов но цін но го зем лев лас ни ка. Так, за да ни ми на шо го опи ту ван ня, ли -
ше 10% се лян от ри ма ло від ре форм пев ний зиск осо бис то для се бе, пе ре важ на ж
біль шість (41,5%) зіз на ли ся, що не от ри ма ли від них жод ної ви го ди, 19% ухи ли ли -
ся від од ноз нач ної оцін ки, від по вів ши дип ло ма тич но – "нас кіль ки маю, нас тіль ки й
ні", а май же 16% опи та них вза га лі не змог ли ви я ви ти чіт кої по зи ції що до пер со наль -
ної ви го ди від про ве де них ре форм. На то мість ре зуль та та ми ре форм на се лі ско рис -
та ли ся вер хів ка влад них струк тур (41,5%), міс це ва вла да (27%), ко рум по ва ні чи нов -
ни ки, біз не со ві струк ту ри.

Сто сов но оці ню ван ня умов влас но го жит тя у по ре фор ме ний пе рі од дум ка се лян
ви я ви ла ся ок рес ле ною чіт кі ше (див. табл. 1). 

Ана ліз по ка зує, що ма те рі аль ні умо ви по ліп ша ли ли ше в 16% сіль сько го на се -
лен ня, то ді як май же в тре ти ни се лян во ни ста ли ще гір ши ми, а в 37% – не змі ни -
ли ся по рів ня но із до ре фор ме ним пе рі о дом. Так са мо і з ін ши ми ас пек та ми бут тя:
со ці аль на і пра во ва за хи ще ність за ли ши лись на то му са мо му рів ні або на віть по -
гір ши лись. Особ ли во за не па ло тран спор тне і по бу то во� ко му наль не обс лу го ву ван -
ня на се лі (27% і 39% від по від но), не ка жу чи вже про роз ви ток ме дич них, куль тур -
них і рек ре а цій них зак ла дів в се лах (39%, 37% і 36% від по від но). Усе це мож на по -
яс ни ти низь ким рів нем за без пе че нос ті сіль ських на се ле них пун ктів об'єк та ми со -
ці аль ної інф рас трук ту ри, на віть най не об хід ні шим – га зом, во дою,
елек тро е нер гі єю то що. Так, за да ни ми Мі наг роп ро му, за ста ном на 2006 р. ли ше
21% жи тел у сіль ській міс це вос ті бу ли об лад на ні во до го ном, 16,3 – ка на лі за ці єю,
25,3 – цен траль ним опа лен ням, 6,0 – га ря чим во до пос та чан ням. Сту пінь за без пе -
че нос ті сіль сько го на се лен ня об'єк та ми со ці аль ної інф рас трук ту ри пред став ле но
у табл. 3. 
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Таб ли ця 3
Чи фун кці о ну ють у Ва шо му се лі?, %

Да ні таб ли ці свід чать про не рів но мір ність за без пе че нос ті і фун кці о ну ван ня в
сіль ських по се лен нях різ них об'єк тів інф рас трук ту ри: у п'ятій час ти ні сіл, охоп ле -
них дос лід жен ням, на яв ні клу би й дит сад ки не пра цю ють, більш ніж у тре ти ні – зак -
ри то зак ла ди по бу то вих пос луг, а в по ло ви ні сіль ських по се лень не пра цю ють кі но -
те ат ри і не має на віть кі но ус та нов ки. Чверть сіл вза га лі не ма ють клу бів (кі но те ат -
рів) і май же стіль ки ж – їда лень, у тре ти ні від сут ні май стер ні по бу то вих пос луг.
Об'єк ти за галь ної се ред ньої ос ві ти в сіль ській міс це вос ті в біль шос ті ви пад ків не
ма ють су час но го тех ніч но го об лад нан ня для нав чан ня, не рід ко роз та шо ва ні в неп -
рис то со ва них для цьо го, ста рих або ава рій них при мі щен нях, не вис та чає пе да го гіч -
но го пер со на лу, а рі вень йо го фа хо вої ос ві ти ниж чий за місь кий. За да ни ми РНБОУ,
по ло ви на ук ра їн ських сіл не ма ють шкіл, 71% – дош кіль них ди тя чих зак ла дів, 46%
– фель дшер сько� а ку шер ських пун ктів то що (за ста ном на 2007 р.)3. На то мість у по -
ре фор ме ний пе рі од по ліп ши лось тор гі вель не за без пе чен ня се ла (48%) (див. табл.
1), од нак тут вар то звер ну ти ува гу на пла тос про мож ність сіль сько го на се лен ня, кот -
ре в біль шос ті сво їй пред став ле но неп ра цез дат ни ми (пен сі о не ра ми, діть ми), низь -
ко оп ла чу ва ни ми, а зна чить не дос тат ньо або зов сім неп ла тос про мож ни ми осо ба ми
та мо лод дю. 

Че рез за не пад або від сут ність роз ви не ної інф рас трук ту ри на се лі біль шість сіль -
сько го на се лен ня не ко рис ту єть ся її об'єк та ми (табл. 4). 
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Об'єк ти інф рас трук ту ри Фун кці о ну ють Не фун кці о ну ють Та ко го не має

Клуб 74,5 20,6 2,3

Шко ла 93,8 3,3 1,0

Дит са док 73,9 19,3 4,2

Лі кар ня (ам бу ла то рія) 88,2 7,5 1,6

Біб лі о те ка 80,4 12,4 4,9

Кі но те атр (кі но ус та нов ка) 19,9 52,0 24,5

Май стер ня по бу то вих пос луг 28,4 35,9 32,0

Їдаль ня 41,2 34,6 21,9

Ма га зин 93,5 2,3 2,0

Ка фе, бар, рес то ран 85,9 6,9 4,9

Ста ді он 72,2 16,7 8,5

Цер ква 78,4 6,9 12,1

3 Див.: http:/www.rainbow.gow.ua/news/594/html 



Таб ли ця 4 
Чи ко рис ту є тесь Ви пос лу га ми зак ла дів со ці аль ної сфе ри у Ва шо му се лі?, %

Ок ре му ува гу не об хід но звер ну ти на сіль ську мо лодь як час ти ну сіль сько го со -
ці у му, яка є за по ру кою роз вит ку ук ра їн сько го се ла і сіль сько гос по дар сько го ви роб -
ниц тва у май бут ньо му і по кот рій ре фор ми так са мо зав да ли ни щів но го уда ру, – як
без по се ред ньо, так і опо се ред ко ва но, че рез се лянс тво в ці ло му. 

За галь на для Ук ра ї ни тен ден ція пос та рін ня на се лен ня, пе ре ду сім за ра ху нок
тру до вих міг ра цій них про це сів, ско ро чен ня чи сель нос ті мо ло ді й зни жен ня рів ня
на род жу ва нос ті най від чут ні ше від би ва єть ся са ме на сіль ських по се лен нях, де на ба -
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Об'єк ти інф рас трук ту ри Пос тій но
ко рис ту юсь Іно ді ко рис ту юсь Не ко рис ту юсь

Яс ла, ди тя чий са док 13,4 7,2 72,9

По чат ко ва за галь но ос віт ня шко ла 28,8 4,6 59,5

Пов на се ред ня шко ла 34,0 4,6 56,2

Фель дшер сько� а ку шер ський пункт 26,5 35,6 30,1

Ме дич на ам бу ла то рія 29,8 47,4 15,7

Ап теч ний пункт 48,0 39,9 7,5

Центр обс лу го ву ван ня осіб по хи ло го ві ку 9,8 13,1 65,0

Під стан ція швид кої до по мо ги 14,7 35,3 38,2

Бу ди нок куль ту ри 20,6 42,8 30,4

Біб лі о те ка 23,2 31,0 41,5

Цер ква 24,5 43,1 25,8

Ста ді он 11,4 21,9 58,2

Спор тив ний май дан чик 10,1 15,7 62,4

Спор тив ний зал 9,8 15,7 62,4

Ма га зин з про да жу то ва рів пов сяк ден но -
го по пи ту 64,0 18,6 9,1

Тор го вий центр 22,8 19,6 43,5

Спе ці а лі зо ва ний ма га зин 23,5 31,4 31,7

Ри нок 46,4 18,9 23,9

Їдаль ня, ка фе 12,1 24,5 52,9

Ком плек сний прий маль ний пункт служ -
би по бу ту 3,3 14,7 66,0

Лаз ня 2,9 12,1 70,9

Пе ру кар ня 25,2 29,1 35,0

Бу ди нок по бу ту 12,4 21,9 52,3

Від ді лен ня зв'яз ку 41,8 35,6 15,0

Сіль ська те ле фон на стан ція 28,4 28,1 30,7

Від ді лен ня бан ку 23,5 33,0 32,0

Сіль ра да 29,7 47,7 15,0

Діль нич ний мі лі ці о нер 8,8 32,0 49,3



га то мен ше мож ли вос тей для здо бут тя ос ві ти, по даль шо го пра цев лаш ту ван ня, ство -
рен ня сі мей, на род жен ня, ут ри ман ня й ви хо ван ня ді тей, низь кий рі вень со ці аль но� -
куль тур но го та по бу то во го обс лу го ву ван ня то що по рів ня но з міс та ми. Ни ні в сіль -
ській міс це вос ті про жи ває 14 млн. 660 тис. лю дей (за ста ном на 01.04. 2008 р.). За -
галь не де мог ра фіч не на ван та жен ня у роз ра хун ку на 1000 осіб з чис ла на се лен ня
пра цез дат но го ві ку впро довж 1989–2008 рр. змен ши ло ся з 791 до 585 неп ра цез дат -
ної осо би. При цьо му на ван та жен ня ро дин діть ми різ ко ско ро ти ло ся (з 412 до 226),
а осо ба ми пен сій но го ві ку – по міт но зрос ло (з 379 до 395)4. Тоб то, спос те рі га єть ся
про цес не у хиль но го ста рін ня ро бо чої си ли, у скла ді на се лен ня пра цез дат но го ві ку
пос ту по во зрос тає час тка осіб стар шо го пра цез дат но го ві ку (45 ро ків і ста рі ше). За
прог но за ми екс пер тів Сві то во го бан ку, у най ближ чі 15–20 ро ків чи сель ність лю дей
пра цез дат но го ві ку в Ук ра ї ні змен шить ся на 20%, а до 2050 р. на се лен ня Ук ра ї ни мо -
же ско ро ти ти ся май же уд ві чі – до 26 млн. осіб.

За га лом в Ук ра ї ні й на да лі спос те рі га єть ся тен ден ція до пе ре ви щен ня смер -
тнос ті над на род жу ва ніс тю у се ред ньо му спів від но шен ні 1,6:1. Най гір ша си ту а ція в
Чер ні гів ській (2,6:1), Чер кась кій (2,1:1), Пол тав ській (2:1) об лас тях – там, де пе ре -
ва жає сіль ське на се лен ня (за ви нят ком За кар пат тя, де сьо год ні скла ла ся си ту а ція
пе ре ва жан ня на род жу ва нос ті над смер тніс тю і спів від но шен ня сьо год ні ста но вить
1:1). Але за га лом у сіль ській міс це вос ті рі вень на род жу ва нос ті за ли ша єть ся май же
вдві чі ниж чим за смер тність (у 2006 р. – 10,3 про ти 19,8 на 1000 на се лен ня). За да -
ни ми РНБУ, в Ук ра ї ні на ра хо ву єть ся 8 тис. сіл, що втра ти ли мож ли вість са мо від -
тво рен ня на се лен ня, 120 сіль ських ре гі о нів ста ли зо на ми де мог ра фіч ної та по се лен -
ської кри зи5.

Нес при ят ли ві тен ден ції що до по гір шен ня рів ня та якос ті жит тя в сіль ській міс -
це вос ті, від плив най більш ак тив ної та пра цез дат ної час ти ни сіль сько го на се лен ня
до міст спри я ють за не па ду сіль ських те ри то рій. А як що взя ти до ува ги су час ний
тех но ло гіч ний і на у ко вий прог рес у ви роб ниц тві, зок ре ма, в аг рар но му сек то рі,
зрос тан ня пот реб в ос ві ті і ви мог до ос віт ньо го і про фе сій но го рів ня на се лі, то проб -
ле ма міг ра ції сіль сько го на се лен ня на бу ває особ ли во три вож них мас шта бів. Для от -
ри ман ня ос ві ти, на віть се ред ньої про фе сій ної, мо лодь зму ше на від'їжд жа ти до міст,
і в біль шос ті ви пад ків во на в се ло не вер та єть ся. Це яск ра во де монс тру ють ре зуль -
та ти на шо го дос лід жен ня. Так, на за пи тан ня, чи за ли ша єть ся мо лодь пра цю ва ти й
жи ти у сво є му се лі, по зи тив но від по ві ли ли ше 9% рес пон ден тів.

Ана ліз по ка зує, що 73,5% сіль сько го на се лен ня виз на ють не за пе реч ним той
факт, що мо лодь не зат ри му єть ся в се лі і вся, або май же вся, від'їжд жає. І при чин на
це більш ніж дос тат ньо. Зрос тан ня міг ра цій них про це сів на се лі, пер шою чер гою,
від бу ва єть ся че рез від сут ність мож ли вос тей пра цев лаш ту ван ня, на віть піс ля от ри -
ман ня у міс ті від по від ної ос ві ти (57%), низь кий рі вень роз вит ку інф рас трук ту ри на
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се лі (13%), від сут ність дос тат ніх мож ли вос тей для за до во лен ня влас них пот реб
(12,4%) то що. Зви чай но, за та ких умов сіль ська гро ма да роз па да єть ся, втра ча ю чи в
осо бі мо ло ді по тен ці ал по даль шо го роз вит ку.

За га лом, за оцін кою біль шос ті опи та них, у піс ля ре фор ме ний пе рі од на се лі
скла ла ся не пев на ат мос фе ра, з чіт ко ок рес ле ним пе ре ва жан ням не га тив но за бар вле -
них ха рак те рис тик. 

Таб ли ця 5
Як би Ви виз на чи ли сьо год ні за галь ну ат мос фе ру у Ва шо му се лі?, %

По рів няль ний ана ліз за галь ної ат мос фе ри на се лі по ка зує, що во на фак тич но не
змі ни ла ся за два ро ки, і в ній до мі ну ють пе ре важ но не га тив ні ха рак те рис ти ки.
Щоправ да, 2005 р. біль ше се лян оці ню ва ло ат мос фе ру як нап ру же ну (17%), 15% вза -
га лі пе ре бу ва ли в ста ні роз губ ле нос ті і не мог ли ок рес ли ти сво єї по зи ції, дво ма ж ро -
ка ми по то му си ту а ція ус та ли лась, чис ло тих, хто виб рав ва рі ант від по ві ді "Важ ко ска -
за ти", змен ши ло ся (11%), і біль шість опи та них виз на ва ла ат мос фе ру не виз на че ною. 

Вод но час, оці ню ю чи мо раль но� пси хо ло гіч ну ат мос фе ру, що скла ла ся сьо год ні
на се лі в ці ло му, пе ре важ на біль шість сіль сько го на се лен ня (64%) од нос тай но виз -
на ла, що се ло пе рес та ло бу ти єди ним, втра ти ло при та ман ний йо му з дав ніх� да вен
дух ко лек ти віз му і ці ліс нос ті, мо раль но� пси хо ло гіч на ат мос фе ра на лаш то вує рад ше
на роз'єд нан ня, ізо ля ці о нізм, его їзм та ін ди ві ду а лізм, аніж на об'єд нан ня (29,4%). 

Од не сло во, жит тя ук ра їн сько го се ла сьо год ні ду же змі ни ло ся, во но на ба га то
уск лад ни лось, ста ло ба га топроб лем ним, на віть кон флік тним. Так, у низ ці кон -
флік тів, що ма ють міс це на се лі, се ля ни пер шою чер гою на зи ва ють мі жо со бис тіс -
ні – між су сі да ми (45%), бать ка ми і до рос ли ми діть ми, ро ди ча ми (30%) з при во ду
ус пад ку ван ня жит ла, зем лі, май на (13,4%), тоб то ті сто сун ки, які іс то рич но бу ли
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Ха рак те рис ти ки 2005 2007

Під не се на, з тру до вим ен ту зі аз мом 1,6 2,0

Оп ти міс тич но го за бар влен ня 3,6 6,2

Спо кій на, ді ло ва 9,5 10,5

Приг ні че на, із стій ким пе си міз мом 12,6 15,4

Си ту а ція за галь но го роз дра ту ван ня 9,7 7,5

Нап ру же на 17,0 7,8

Кон флік тна 4,2 3,6

Чіт ко не виз на че на 14,6 21,6

Без ви хідь, глу хий кут 10,1 10,8

Важ ко ска за ти 15,4 11,4

Без від по ві ді 1,4 3,3



ос но вою і за по ру кою єд нос ті сіль ської гро ма ди, гур ту ва ли і об'єд ну ва ли лю дей на
се лі. 

Су час ні мі жо со бис тіс ні сто сун ки і від но си ни сьо год ні де да лі біль ше й час ті ше
ґрун ту ють ся на прин ци пі "ти – ме ні, я – то бі" (27,4%), ку мівс тві й су сідс тві (30%),
а та кож на гро шах (23,5%). Вар то вра ху ва ти ще й той факт, що гро ші, які се ля нин
мо же за ро би ти, вель ми не ве ли кі, а за ку пі вель ні ці ни на про дук цію, ви ро щу ва ну
ним, низь кі, і це, бе зу мов но, се лян аж ні як не влаш то вує. Так, пе ре важ на біль шість
опи та них се лян (71%) 1 л мо ло ка зда ють за ці ною 1,50 грн. і ви ще; м'ясо в убій ній
ва зі – за ці ною 10–15 грн. за кг, в жи вій ва зі – за 6–9 грн. за кг, то ді як за ба лон га зу
біль шість (73%) зму ше на пла ти ти 90–100 грн., за скла до метр дров – по над 70 грн.,
а за 1 т ву гіл ля – по над 300 грн. Та ка не від по від ність цін на про дук цію сіль сько го
гос по дарс тва та ма те рі аль но� тех ніч ні за со би (тех ні ку, па лив но� мас тиль ні ма те рі а -
ли, елек тро е нер гію, мі не раль ні доб ри ва, за со би за хис ту рос лин то що), за оцін ка ми
УА АН, що річ но ви ми ває з сіль сько гос по дар ських під при ємств приб лиз но 10 млрд.
грн. Цей чин ник ра зом з об ме же ніс тю дер жав ної під трим ки сіль гос пто ва ро ви роб -
ни ків зу мов лює за галь ну збит ко вість сіль сько гос по дар сько го ви роб ниц тва. Це під -
твер джу єть ся зрос тан ням чис ла збит ко вих сіль сько гос по дар ських під при ємств,
яке, за да ни ми Мі ніс терс тва аг рар ної по лі ти ки Ук ра ї ни, 1990 р. ста но ви ло ли ше
0,4% (51 гос по дарс тво), 2003 р. – 50%, а у вро жай но му 2004 р. – вже по над тре ти ну.
Зви чай но, та кий дис ба ланс між при бут ка ми і вит ра та ми впли ває на пси хо ло гію і
мо раль сіль сько го со ці у му, тран сфор му ю чи і де фор му ю чи їх (табл. 6). 

Таб ли ця 6
Чи влаш то ву ють Вас заз на че ні Ва ми ці ни?, %

СОЦІОЛОГІЯ

46

Ці ни за: Влаш то ву ють Не влаш то вуk -
ють

Нас кіль ки влаш -
то ву ють, нас -

тіль ки й ні
Важ ко ска за ти

� зо рю ван ня сот ки зем лі 22,2 57,8 10,5 5,6

�об мо ло чу ван ня ком бай ном
со ток зер но вих 18,6 54,9 9,1 10,1

�ско шу ван ня сот ки лу го вої
тра ви 26,1 39,2 11,4 13,4

� 1 л мо ло ка 17,3 69,6 6,5 3,6

� 1 кг м'яса 4,9 82,7 5,9 2,3

� пів літ ра са мо го ну 17,3 34,6 13,1 26,8

� 1 т ор га ні ки 17,6 45,4 10,1 18

� 1 т ву гіл ля (бри ке ту) 5,2 74,5 8,5 5,9

� ба лон га зу 7,2 74,2 6,9 4,2

� ку бо метр га зу 8,8 58,9 8,5 7,2

� 1 скла до метр дров 15,7 57,2 13,1 7,5



З ме тою до хо ду се ля ни зму ше ні зай ма ти ся са мо го но ва рін ням, і 74% рес пон ден -
тів зіз на ли ся, що в них у се лі до во лі час то ви роб ля ють і про да ють са мо гон. Час ті ше
за все ви го тов лен ням і про да жем зай ма ють ся неп ра цю ю чі се ля ни (46%), пен сі о не -
ри (38%) і спе ку лян ти (23,5%). З од но го бо ку, для них осо бис то цей біз нес при но -
сить пев ний до хід, до по ма гає ви жи ван ню в склад них умо вах, а з ін шо го – во ни са мі
ж спри я ють де фор ма ції мо ра лі сіль сько го со ці у му, дег ра да ції се ля ни на, йо го фі зич -
но му ни щен ню. При чо му біль шість рес пон ден тів виз на ла, що ані міс це ва, ані ра йон -
на вла да, ані гро мад ськість (44%, 51%, 41% від по від но) з ал ко голь ним біз не сом не
бо рють ся. Зок ре ма, тре ти на опи та них виз на ють, що й мі лі ція не бо реть ся ані з са мо -
гон ним біз не сом, ані з пи яц твом й ал ко го ліз мом на се лі. 

Таб ли ця 7
Як Ви вва жа є те, чи змі ню єть ся за раз се лян ська мо раль?, %

Як ба чи мо з да них дос лід жен ня, се ля ни са мі виз на ють, що в по ре фор ме ний пе -
рі од се лян ська мо раль ду же змі ни ла ся і змі ни ла ся на гір ше: ав то ри тет се лян ської
пра ці па дає в очах на віть са мих се лян, а особ ли во се ред сіль ської мо ло ді (60,5%), ін -
те лі ген ції (31,6%), пен сі о не рів (36,3%); у се лах збіль шу єть ся кіль кість так зва них
"не су нів" – роз кра да чів дер жав но го і гро мад сько го май на (це під твер джу ють 37%
опи та них). У ці ло му, за оцін ка ми се лян, по над тре ти на з них (38,5%) вкрай не за до -
во ле ні умо ва ми про жи ван ня в рід но му се лі. 

Таб ли ця 8
Ди на мі ка змі ни ав то ри те ту сіль ської пра ці
у різ них ка те го рій сіль сько го на се лен ня, %
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Ва рі ан ти від по ві ді %

Змі ню єть ся на кра ще 7,5

Змі ню єть ся на гір ше 33,7

Нас кіль ки змі ню єть ся, нас тіль ки й ні 23,9

За ли ша єть ся без змін 13,4

Важ ко ска за ти 18,6

Без від по ві ді 3,0

Ка те го рії сіль сько го на се лен ня Ви ріс Не змі нив ся Змен шив ся Важ ко
ска за ти

� се лян 18,6 25,2 44,4 8,2

� сіль ських під при єм ців 34,0 22,9 18,0 20,0

� спе ці а ліс тів сіль сько го гос по дарс тва 26,8 29,1 24,2 15,0

�ке рів ни ків гос по дарств 35,3 26,1 18,3 14,4

� орен да то рів 45,7 22,2 8,2 18,0

� ра йон ної вла ди 18,3 31,4 21,2 24,2

�по се ред ни ків із за ку пів лі  18,0 27,0 24,2 24,2

� сіль ської мо ло ді 5,2 17,6 60,5 11,1

�сіль ської ін те лі ген ції 10,5 31,7 31,4 21,0

�сіль ських пен сі о не рів 14,4 27,4 36,3 16,7



Пред став ни ків стар шо го по ко лін ня пря мо за пи та ли, як змі ни ло ся їх нє жит тя
по рів ня но з жит тям за ра дян ських ча сів. Ли ше кож ний де ся тий виз нав, що йо го
жит тя ста ло кра щим у но вих умо вах, і, на на шу дум ку, це від бу ло ся рад ше за ра ху -
нок біль ш�менш ус піш них ді тей чи ону ків, яким уда ло ся на ла го ди ти свою спра ву чи
то вда ло прис то су ва ти ся до но вих умов; 17% пен сі о не рів вва жа ють, що від бу ли ся
ли ше час тко ві змі ни, – у чо мусь ста ло кра ще, а в чо мусь гір ше, то ді як біль шість
(41,2%) зіз на ла ся, що в ці ло му їх нє жит тя по гір ши лось. Тре ба за у ва жи ти, що май же
тре ти на опи та них вза га лі не змог ли оці ни ти, як змі ни ло ся їх нє жит тя по рів ня но з
70–80�ми ро ка ми ХХ ст.: 22,5% за ли ши ли за пи тан ня без від по ві ді, а 7,2% не змог ли
вис ло ви ти чіт кої дум ки. 

Рес пон ден ти так роз та шу ва ли пе ре лік проб лем, які на сьо год ніш ній день най -
більш тур бу ють сіль ських меш кан ців, що він яск ра во під твер джує кар ти ну роз па ду
сіль сько го со ці у му. 

Так, пер ше міс це у пе ре лі ку по сі дає проб ле ма пра цев лаш ту ван ня на се лі (81%),
вод но час і на рів ні із цим се ля ни на зи ва ють від сут ність та ких жит тє во не об хід них
ас пек тів сіль сько го жит тє во го прос то ру й жит тє ді яль нос ті сіль сько го со ці у му, як
во до�, га зо� й елек тро за без пе чен ня (70%, 77% і 70% від по від но), брак нор маль них
до ріг з твер дим пок рит тям (65%), ав то бус но го спо лу чен ня з най ближ чи ми на се ле -
ни ми пун кта ми (53%) і за га лом бла го ус трою се ла (74%). 

Це са ме пи тан ня бу ло пос тав ле не на ми не нап ря му, а опо се ред ко ва но, тоб то рес -
пон ден тів за пи та ли про на галь ні проб ле ми, що пос та ють пе ред їх ні ми од но сель ця ми
в по ре фор ме но му се лі. Від по ві ді так са мо мож на про ран жу ва ти приб лиз но у тій са -
мій пос лі дов нос ті за зна чи міс тю, і це ще раз до во дить не за до во лен ня се лян умо ва -
ми про жи ван ня і жит тє ді яль нос ті в су час но му се лі. (Най сер йоз ні шою з усіх проб -
лем се ля ни, зно ву� та ки, наз ва ли без ро біт тя та від сут ність ро бо ти і ро бо чих місць на
се лі, особ ли во се ред мо ло до го по ко лін ня (77,8%); низь кий рі вень зар плат і пен сій
(53,3%); по до рож чан ня пос луг і пов не пог ра бу ван ня се лян (45%)). За да ни ми
Держком ста ту Ук ра ї ни, рі вень без ро біт тя сіль сько го на се лен ня пра цез дат но го ві ку
у 2005–2006 рр. за ли шав ся без змін на рів ні 6,6%, в той час як рі вень без ро біт тя
місь ко го на се лен ня змен шив ся на 0,6%. У пер шо му пів річ чі 2007 р. ця тен ден ція
збе рег ла ся: рі вень без ро біт тя сіль сько го на се лен ня змен шив ся по рів ня но з ана ло -
гіч ним пе рі о дом по пе ред ньо го ро ку на 0,1 в.п., місь ко го – на 0,3 в.п. Між тим, за
оцін ка ми екс пер тів На ці о наль но го аг рар но го уні вер си те ту, нас прав ді рі вень без ро -
біт тя в сіль ській міс це вос ті мо же бу ти на по ря док ви щим від офі цій но за ре єс тро ва -
но го Дер жком ста том і ся га ти 2,3 млн. осіб пра цез дат но го ві ку6.

За да ни ми Мін ста ту Ук ра ї ни, в кра ї ні по над 800 тис. се лян ма ють офі цій ний ста -
тус без ро біт них. Ок рім то го, три чвер ті тих, хто пра цює у сіль ській міс це вос ті, – це
так зва не са мо зай ня те на се лен ня, що лед ве зво дить кін ці з кін ця ми7. Ре зуль та ти на -
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шо го опи ту ван ня по ка за ли, що се ред пра цю ю чих се лян за ро біт ну пла ту вчас но от -
ри му ють тро хи біль ше тре ти ни (37,2%), май же стіль ки ж от ри му ють орен дну пла ту
за зе мель ний пай (38%), чверть – за май но вий пай (23%). Тоб то, на се лі й до сі спос -
те рі га ють ся зат рим ки з вип ла та ми чи на віть від сут ність вип лат. При цьо му вип ла -
ти, у тих ви пад ках, як що во ни здій сню ють ся, ли ше у 44% від бу ва ють ся у виг ля ді гро -
шо вої за ро біт ної пла ти, 4% – в на ту раль ній і 3% – у змі ша ній фор мі; орен дна пла та
тре ти ні се лян (32%) вип ла чу єть ся у на ту раль ній фор мі, 14% – гро ши ма і 6% – у змі -
ша ній фор мі. Зви чай но, та кий рі вень і тем пи вип лат не за до воль ня ють і тре ти ни
опи та них (27%). 

Що до роз мі рів от ри му ва ної за ро біт ної пла ти, то тре ти на пра цю ю чих се лян
(32,3%) заз на чи ла, що її не вис та чає на віть на жит тя, дос тат ній за ро бі ток ма ють ли -
ше 20% сіль сько го на се лен ня, а кож но му де ся то му меш кан цю вис та чає за ро біт ку
ли ше на те, щоб за без пе чи ти се бе і свою ро ди ну. 

Да лі, як нас лі док двох по пе ред ніх проб лем, у пе ре лі ку се ля ни на зи ва ють зрос -
тан ня пи яц тва, нар ко ма нії, по до рож чан ня пос луг і пов не пог ра бу ван ня се лян че рез
низь кі за ку пі вель ні ці ни (45%), нес та біль ність по лі тич ної си ту а ції в кра ї ні (25,5%),
від сут ність від по від но го со ці аль но го за хис ту лю ди ни та не за до віль не ма те рі аль не
ста но ви ще лю дей (15,7%), зло чин ність (10,5%), проб ле ми з от ри ман ням ос ві ти ді -
тей і оп ла тою за їх нав чан ня (10%), низь ку якість тран спор тно го, ме дич но го обс лу -
го ву ван ня, не за до віль ний стан еко ло гії (6%) то що. 

Те са ме під твер джу ють да ні мо ні то рин го во го опи ту ван ня, про ве де но го 2008 р.
Так, нап рик лад, від по ві ді на за пи тан ня що до га ран тій зай ня тос ті і за без пе чен ня ро -
бо тою в різ них ти пах по се лень по ка зу ють, що най гір ша си ту а ція скла ла ся на се лі, –
са ме там спос те рі га єть ся най ви щий від со ток осіб, які зас від чу ють по гір шен ня си ту -
а ції із за без пе чен ням ро бо тою й га ран ті я ми зай ня тос ті (39% про ти 36% у не ве ли ких
міс тах, 34% в реш ті міст і 25% у сто ли ці від по від но) (табл. 9).

Таб ли ця 9
Га ран тії зай ня тос ті і за без пе чен ня ро бо тою, %

("Як Ви оці ню є те ха рак тер змін, що від бу ли ся за ос тан ні 12 мі ся ців?")

Тоб то, у ці ло му ми спос те рі га є мо, що сьо год ні від бу ва єть ся за галь ний ши ро ко -
мас штаб ний за не пад се ла і сіль ської спіль но ти. Ре зуль та ти на шо го опи ту ван ня сіль -
сько го на се лен ня та ін ших яск ра во про де монс тру ва ли і під твер ди ли, нас кіль ки неп -
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Ва рі ан ти від по ві дей
За га лом по

ма си ву
(N=1784)

Ки їв
(N=96)

Міс то з на се -
лен ням по над
250 тис. осіб

(N=554)

Не ве ли ке
міс то

(N=502)

Се ло
(N=632)

Знач но по гір ши ли ся 18,0 10,4 16,6 18,5 20,1

Тро хи по гір ши ли ся 18,0 14,6 17,5 17,7 19,3

За ли ши лись без змін 55,5 65,6 54,5 56,0 54,6

Тро хи по ліп ши лись 7,5 7,3 10,3 7,8 4,7

Знач но по ліп ши лись 1,0 2,1 1,1 0,0 1,3



ро ду ма но і вар вар ськи бу ло про ве де но аг рар ну ре фор му, з пе ре ва жан ням в ній дес -
трук тив них, руй нів них тен ден цій і ка тас тро фіч них нас лід ків, які пос тій но да ють ся
взна ки і нав ряд чи бу дуть по до ла ні най ближ чим ча сом. Сто сов но пок ра щан ня жит -
тя най ближ чим ча сом пе си міс тич ні нас трої пе ре ва жа ють оп ти міс тич ні (44% про ти
20% від по від но). Так, на за пи тан ня мо ні то рин го во го дос лід жен ня 2008 р., як змі -
нить ся Ва ше жит тя у най ближ чий рік, рес пон ден ти від по ві ли та ким чи ном (табл.
10): 

Таб ли ця 10
Нас трої меш кан ців Ук ра ї ни що до май бут ньо го, за леж но від ти пу по се лен ня, %

Є оче вид ним, що біль шість на се лен ня кра ї ни (44%) і не спо ді ва єть ся на пок ра -
щан ня си ту а ції в кра ї ні. Що до роз по ді лу за ти пом по се лен ня, то в сіль ській міс це -
вос ті без на дій но на лаш то ва них про жи ває та ка са ма кіль кість, як і у ве ли ких міс тах
(по 45% від по від но), вод но час й оп ти міс тів ви я ви ло ся все ж най біль ше са ме у се лі
(23%), але, на на шу дум ку, це від бу ло ся за ра ху нок змен шен ня кіль кос ті тих, хто не
виз на чив ся з чіт кою від по від дю на пос тав ле не за пи тан ня, по рів ня но з меш кан ця ми
сто ли ці та ін ших міст Ук ра ї ни. 

Хо ча се ля ни за сво їм ду хом і ви я ви ли ся більш оп ти міс тич ни ми за го ро дян і вва -
жа ють, що влас ність на зем лю оз на чає пер спек ти ву за без пе чи ти сво їй сім'ї бла го по -
луч чя і доб ро бут (дум ка 38% рес пон ден тів), поп ри все ця влас ність на зем лю прин -
ци по во ні чо го не мі няє в жит ті пе ре січ но го се ля ни на (22,2%), во на рад ше по род жує
до дат ко ві три во ги і зай вий кло піт: що ро би ти з ці єю зем лею і як її об роб ля ти за тих
умов, що скла ли ся сьо год ні (15,4%), на віть ост рах, чи не від бе руть цю зем лю в май -
бут ньо му (13%). Ли ше 6% се лян вба ча ють у зе мель ній влас нос ті мож ли вість ви гід -
но увій ти в зе мель ний ри нок. До ре чі, і в цьо му пи тан ні па нує без лад. Ок рім то го,
що са ма дер жа ва вщент об би рає се ля ни на по дат ка ми (41,2%), ко мер цій ні по се ред -
ни ки (36%) і орен да рі сво єю чер гою (20%), а та кож біз не со ві струк ту ри і місь кі чи -
нов ни ки (16%), се ля ни не при хо ву ють, що й у ви рі шен ні зе мель них пи тань міс це ві
ор га ни вла ди (сіль ські ра ди) ли ше у 20% дот ри му ють ся чин но го за ко но давс тва і не
до пус ка ють ма хі на цій із зем лею. У реш ті ви пад ків во ни ді ють з чи сленни ми по ру -
шен ня ми, зволікають з прий нят тям рі шень (5%), сво є час но не ін фор му ють про свої
рі шен ня в розв'язан ні зе мель них пи тань (16%), ви ді ля ють зем лі сто рон нім осо бам,
про да ють кра щі ді лян ки гро шо ви тим по куп цям і мож нов лад цям (24%) то що. 

СОЦІОЛОГІЯ
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Ва рі ан ти від по ві дей
За га лом по

ма си ву
(N=1784)

Ки їв
(N=96)

Міс то з на се -
лен ням по над
250 тис. осіб

(N=554)

Не ве ли ке міс -
то

(N=502)

Се ло
(N=632)

Ні я ко го пок ра щан ня не
від бу деть ся 44,0 35,1 45,3 43,2 44,9

Важ ко ска за ти, по ліп шить -
ся чи по гір шить ся 36,4 48,5 36,3 39,2 32,4

Біль ш�менш на ла го дить ся 19,6 16,5 18,3 17,6 22,7



Нез ва жа ю чи на те, що, на дум ку 18,3% се лян, зем ля є да ром при ро ди для всіх
лю дей, кож на лю ди на має пра во на свою час тку, і лю ди са мі ма ють ви рі шу ва ти, про -
да ва ти її чи ні (18%), а як що про да ва ти, то не будь� ко му, а ли ше тим, хто жи ти ме і
пра цю ва ти ме на ній (10%), сам її об роб ля ти ме (15%). І хо ча се ред се лян ли ше 10,7%
вва жа ють, що зем ля прин ци по во не мо же бу ти при ват ною влас ніс тю і по вин на на -
ле жа ти дер жа ві, кот ра має пра во зда ва ти її в орен ду сво їм гро ма дя нам, ба жа ю чих
по вер ну ти ся до до ре фор ме них ча сів та кол гос пно� рад гос пно го прин ци пу ор га ні за -
ції гос по да рю ван ня (як це зро би ли у Бі ло ру сії) не вель ми ба га то (14,7%). Біль шість
дот ри му єть ся дум ки, що та кої мож ли вос ті вже не ма (24,5%) і ні ко ли не бу де (23%). 

От же, ана ліз ре зуль та тів опи ту вань се ред се лян по ка зав, що сіль ський со ці ум
заз нав не а би я кої со ці аль но� е ко но міч ної, по лі тич ної, мо раль но� пси хо ло гіч ної та ду -
хов но� куль тур ної трав ми внас лі док про ве де них ре форм. Зав дя чу ю чи вла ді, се лянс -
тво пе рет во ри ло ся на ма ні пу льо ва ну і па сив ну ма су, став ши ма те рі аль но і мо раль но
роз чав ле ним кла сом, втра тив ши пер спек ти ви по даль шо го роз вит ку. Тран сфор мо ва -
на і зруй но ва на сіль ська гро ма да на бу ває кон флік тно го і ви бу хо не без печ но го по -
тен ці а лу, втра чає іс то рич но при та ман ну їй са моор га ні зо ва ність. У гро ма ді від сут нє
ак тив не іні ці а тив не яд ро, здат не вис ту пи ти на за хист гос по дар ських і жит тє вих ін -
те ре сів се лян, ос кіль ки в сьо год ніш ніх умо вах, ко ли при ват на влас ність пра цює не
на кон со лі да цію сель чан, а на їх ін ди ві ду а лі за цію і роз різ не ність, до во лі важ ко ор га -
ні зу ва ти по діб ний ак тив (дум ка 17,3% опи та них), хо ча на галь ну пот ре бу в йо го
ство рен ні від чу ва ють біль ше тре ти ни рес пон ден тів (39%). Втім, вар то на го ло си ти,
що 9,5% се лян від зна чи ли, що в них та кий ак тив є й ус піш но діє.

За га лом про ве де ні ре фор ми змі ни ли не тіль ки спо сіб гос по да рю ван ня, а й спо -
сіб жит тє ді яль нос ті сіль сько го ви роб ни ка, ме ха ніз ми йо го вклю чен ня в сіль ську
гро ма ду та вза є мо дії з нею. Ре фор ма де фор му ва ла став лен ня се ля ни на як тра ди цій -
но го гос по да ря до зем лі, пе рет во ри ла йо го на за леж но го, на віть зак рі па че но го ро біт -
ни ка. Но віт ні жит тє ві стан дар ти не від по ві да ють ре аль ним пот ре бам та ін те ре сам
су час но го се лянс тва. Від сут ність ко лек ти віст сько го ду ху і згур то ва нос ті де да лі роз -
ва лю є сіль ську гро ма ду, руй ну є її со ці аль ну струк ту ру, за гос трю є більш мі жо со бис -
тіс ні сто сун ки, про во ку є ви ник нен ня і за гос трен ня кон флік тів та су пе ре чок. Че рез
це жит тя сьо год ніш ньо го се ля ни на пе рет во рю єть ся на зви чай не ви жи ван ня.
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