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ВСТУП 

Актуальність теми. Підвищення рівня життя населення, у тому числі 

сільського, є однією з основних цілей суспільного розвитку в нашій країні. За 

роки політичної незалежності у цій сфері вдалося досягти суттєвих успіхів. 

Випереджаючими темпами зростали заробітна плата, пенсії, інші види 

грошових доходів сільських домогосподарств. У багатьох випадках вони були 

навіть вищими від соціальних очікувань та від вимог економічних законів. 

Однак впродовж 2014-2015 рр. відбувається процес значного погіршення 

досягнутих раніше показників. Вони на даний час є одними з найгірших серед 

європейських країн. Більшість сільських родин опинилася нижче від межі 

бідності. 

Сільське населення належить до найбільших за чисельністю суспільних 

груп населення країни. Воно вносить значний вклад у формування 

національного валового внутрішнього продукту. Однак для нього характерні 

специфічні умови формування економічної поведінки і відповідно рівня життя. 

Сільські жителі в цій сфері значно відрізняються від міських. Важливе значення 

мають особливості розселення сільського населення, зокрема його 

наближеності до великих міст. Об’єктивно перебуваючи в нерівних умовах 

щодо забезпечення рівня життя, сільське населення украй потребує 

удосконалення механізму реалізації у цій сфері. Ця проблема була надзвичайно 

актуальною в умовах планово-централізованої економіки. У сучасних умовах 

ліберальної економіки її актуальність не зменшується.    

Проблема удосконалення механізму реалізації рівня життя населення, 

зокрема сільського, є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та 

зарубіжних учених, зокрема Антонюк В., Безтелесної Л., Біттера О., Бобкова В., 

Бондаренко О., Гнибіденка І., Кізими Т., Губені Ю.,  Колота А., Лібанової Е., 

Лісового А., Мандибури В., Орлатого М. Прокопи І., Саблука П., 

Скриньковського Р., Юрчишина В., Яворської Т., Якуби К. та ін. У їхніх працях 

знайшли відображення ключові аспекти досліджуваної проблеми. Однак до цих 

пір недостатньо вивченими залишаються питання удосконалення механізмів 
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регулювання доходів сільських жителів, обґрунтування напрямів розвитку 

сільських територій, покращення зайнятості сільського населення. Усе це 

зумовило вибір, визначає актуальність теми проведеного дослідження, його 

наукове і практичне значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою наукової тематики економічного факультету 

Львівського національного аграрного університету на 2006-2010 рр. “Розробка 

організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної 

ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону” 

(номер державної реєстрації 0108U002073) і на 2011-2015 рр. “Теоретико-

методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського 

господарства і села” (номер державної реєстрації 0111U001252). Участь 

здобувача  у виконанні і апробації проведеного дослідження полягала в оцінці 

рівня життя сільського населення та обґрунтуванні шляхів удосконалення 

механізму реалізації та відображена у наукових звітах кафедри статистики та 

аналізу за 2006-2014 рр. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

теоретичних, методологічних засад і практичних рекомендацій з удосконалення 

механізму реалізації підвищення рівня життя сільського населення. 

Для досягнення мети у процесі дослідження вирішувались такі завдання: 

- з’ясувати теоретичні та методичні основи дослідження рівня життя 

населення; 

- виявити теоретичні засади механізму реалізації підвищення рівня життя 

сільського населення; 

- узагальнити теоретичні основи державного регулювання рівня життя 

населення; 

- визначити тенденції у споживанні сільськими жителями продовольчих і 

непродовольчих товарів та послуг; 

- провести оцінку рівня й динаміки поточних доходів сільських 

домогосподарств; 
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- обґрунтувати основні напрями підвищення рівня зайнятості сільського 

населення; 

- розробити шляхи удосконалення розвитку сільських територій як 

основного чинника підвищення рівня життя сільського населення; 

- визначити перспективи удосконалення державного регулювання рівня 

життя сільського населення в умовах системної кризи. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, в яких відбувається 

процес формування рівня життя сільського населення і які потенційно й 

реально піддаються регулюванню. 

Предметом дослідження є механізм реалізації підвищення рівня життя 

сільського населення. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження стали положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки з 

проблеми вдосконалення механізму реалізації підвищення рівня життя 

сільського населення. Для розв’язання поставлених у дисертаційній роботі 

завдань використовувались такі методи економічних досліджень, як 

абстрактно-логічний – для формування теоретичних уявлень про сутність 

соціально-економічної категорії «рівень життя сільського населення» та її 

взаємозв’язку з іншими ідентичними категоріями; аналіз і синтез – для 

визначення тенденцій у зміні показників споживання сільським населенням 

продовольчих і непродовольчих товарів та послуг, грошових і сукупних доходів 

сільських домогосподарств, їх забезпечення соціально-культурними та 

комунальними послугами, впливу визначених чинників на їх зміну в часі, а 

також рівня і динаміки інтегрального показника рівня життя сільського 

населення; індукція і дедукція  – для виділення ключових тенденцій у 

формуванні показників рівня життя сільського населення; аналогія та 

моделювання – для виділення об’єкта дослідження, оцінки прогнозних 

параметрів його подальшого розвитку; абстрагування та конкретизація – для 

виявлення основних чинників, які визначають тенденції в рівні життя сільських 

жителів; системний аналіз – для розробки пропозицій з удосконалення меха-
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нізму реалізації підвищення рівня життя сільського населення досліджуваного 

регіону; порівняння – для визначення змін у показниках рівня життя сільського 

населення порівняно з розробленими офіційними установами соціальними 

нормативами та у часі; економіко-статистичні методи – для визначення індексів 

цін, виявлення відмінностей у споживанні сільськими жителями продовольчих і 

непродовольчих товарів і послуг; методи економічного прогнозування на 

основі ліній тренду – для прогнозування чисельності зайнятих в 

сільськогосподарських підприємствах та особистих підсобних господарствах. 

Інформаційною базою досліджень стали законодавчі та нормативні акти, 

офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Головного управління статистики у 

Львівській області, Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації, нормативно-довідкова література, особисті 

спостереження автора дисертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше: 

– проведено оцінку ступеня взаємозалежності між темпами зростання 

грошових і сукупних доходів населення, зокрема сільського, та темпами 

зростання обсягів виробництва валового внутрішнього продукту, визначено їх 

негативний вплив за умови порушення на розвиток національної та 

регіональної економіки, розроблено теоретичні та прикладні засади дотримання 

необхідного співвідношення між ними у майбутньому на національному та 

регіональному рівнях, а також на рівні окремих суспільних груп;  

удосконалено: 

– методичні підходи до аналізу взаємозв’язку між показниками рівня 

життя сільського населення та особливостями системи сільського розселення, 

зокрема її наближеністю до великих міст, та на основі використання методу 

статистичних групувань і кореляційно-регресійного аналізу виявлено 

особливості економічної поведінки сільських жителів приміських, проміжних 

та віддалених регіонів, які різняться між собою насамперед рівнем трудової 
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активності на робочих місцях найманої праці і в особистих підсобних 

господарствах; 

– наукові підходи до оцінки рівня диференціації показників рівня життя 

сільського населення залежно від середньодушових грошових та сукупних 

доходів, а також залежно від територіального розміщення в частині оцінки 

величини реальних доходів з урахуванням індексу споживчих цін на 

національному та регіональному рівнях та курсу національної валюти до 

основних світових валют;  

набули подальшого розвитку: 

– організаційно-економічні важелі механізму реалізації підвищення рівня 

життя сільського населення, орієнтовані насамперед на трансформацію сфер 

зайнятості сільського населення та розвиток сільських територій на основі 

створення сприятливих умов для розвитку в сільській місцевості малих і 

середніх за розмірами підприємств і удосконалення мережі сільських доріг та 

соціально-культурного обслуговування сільських жителів; 

– науково-методичні засади прогнозування чисельності зайнятих пра-

цездатних сільських жителів регіону в сільськогосподарських підприємствах та 

особистих підсобних господарствах на основі використання показників ретро-

спективних тенденцій у них протягом довготривалого періоду дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені автором 

дисертаційної роботи підходи до оцінки сучасних тенденцій у показниках рівня 

життя сільського населення, обґрунтування прогнозних параметрів зайнятості 

та доходів сільських жителів можуть бути використаними регіональними 

органами державного управління для розробки відповідних стратегій їх 

підвищення. Практичну цінність мають також удосконалені методичні засади 

аналізу показників рівня життя сільського населення регіону. 

Результати дисертаційного дослідження схвалені та використані при 

розробці й реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення механізму 

реалізації підвищення рівня життя сільського населення, зокрема 

Департаментом розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та 
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паливно-енергетичного комплексу Львівської облдержадміністрації (довідка 

№1-1/6717-4 від 7.12.2015 р.), Жовківською (довідка №02-21/3533 від 

19.10.2015 р.) та Пустомитівською (довідка №04/21-2375 від 12.10.2015 р.) 

районними державними адміністраціями. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею. Результати наукових досліджень належать особисто автору. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційного дослідження доповідались і були обговорені на міжнародних 

науково-практичних конференціях і форумах: “Теорія та практика державного 

управління в умовах євроінтеграції” (Луцьк, червень 2006 р.) «Перспективні 

напрямки реформування фінансової системи України» (Львів, жовтень 2006 р.), 

“Механізми формування конкурентоспроможності продукції, підприємств і 

територій” (Тернопіль, жовтень 2012 р.), “Актуальні проблеми економіки 

України: тенденції, ризики, стимули” (Дніпропетровськ, листопад 2013 р.), 

“Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки” 

(Одеса, січень 2014 р.), “Розвиток національної економіки: теорія і практика” 

(Івано-Франківськ, квітень 2015 р.), “Тенденції економічного розвитку України 

в умовах нестабільності” (Київ, травень 2015 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 13 наукових працях, з яких 5 – у наукових фахових виданнях 

України, одна – в іноземному науковому виданні, 7 – у матеріалах наукових 

конференцій. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

1.1. Теоретичні та методичні основи дослідження рівня життя 

населення 

 

На початку ХХІ століття надзвичайно популярними стали різноманітні 

рейтинги країн та їх регіонів за багатьма видами показників, які 

характеризують умови проживання громадян. На чільному місці серед цих 

рейтингів перебувають рейтинги за рівнем та якістю життя населення.  

За підтримки міжнародних економічних організацій у цій царині 

проводяться різноманітні дослідження. Серед них, зокрема, слід виділити 

відповідні дослідження в нашій країні. Їх наукова й практична цінність полягає 

в тому, що для їх проведення залучаються найкращі фахівці в даній сфері – як 

теоретики, так і практики. Тому їх теоретико-методологічна цінність є особливо 

високою. 

У процесі дисертаційного дослідження узагальнено результати наукових 

розвідок багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, предметом яких став рівень 

та якість життя населення, зокрема сільського. Серед них слід виділити так би 

мовити знакові дослідження, в яких знайшли концентроване вираження сучасні 

погляди на сутність цієї проблем, сформовані на основі узагальнення світового 

досвіду. 

До таких досліджень, проведених вітчизняними вченими, належить 

капітальна праця, організована за сприяння Програми розвитку ООН в Україні 

в рамках проекту «Прискорення прогресу на шляху досягнення Цілей Розвитку 

Тисячоліття» в Україні під керівництвом Е.М.Лібанової. Вона присвячувалася 

дослідженню проблеми «Вимірювання якості життя в Україні» [36]. 

У теоретичному розділі цього дослідження відмічається, що науковці 

виокремлюють три основні типи визначень: глобальні, компонентні та вузькі. 
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Згідно з глобальним визначенням, якість життя визначається як ступінь 

задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини. …якість 

життя не лише характеризує умови досягнення та задоволеність умовами 

(досягненнями), але й враховує можливість збереження досягнутих результатів 

[36, с. 15]. 

Серед інших капітальних досліджень у цій сфері слід відзначити 

монографію «Рівень і якість життя населення України», підготовлену групою 

харківських науковців [156]. В ній вказується, що «у Концепції Програми 

Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) зазначається, що будь-яка 

держава світу в процесі свого економічного розвитку повинна в першу чергу 

створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей  було довгим, 

здоровим і наповненим творчістю»[156, с.5]. 

Додатковий стимул для наукової дискусії з даної проблеми створює, 

зокрема, твердження Гончарової С.Ю. та Радушко Ю.П., які вважають, що 

«головною метою економічного розвитку країни та діяльності державних 

органів влади є створення умов для найбільш повного задоволення зростаючих 

матеріальних і духовних потреб людей. Рівень задоволення цих потреб 

прийнято вважати характеристикою рівня життя населення [45, с.114]. 

Не можемо також обійти увагою думку Івашків В.О., яка зробила 

висновок про те, що «рівень життя – характеристика економічного добробуту 

населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількістю 

населення за межею бідності [71, с.297]. 

Відзначимо також підходи колективу науковців під керівництвом 

Черенько Л.М., які зробили висновок про те, що на сучасному етапі досліджень 

у вітчизняній і зарубіжній практиці можна виокремити основні підходи, що 

мають концептуальний характер і можуть бути визначені як основні концепції 

дослідження рівня життя населення: 

– перша концепція розглядає рівень життя як матеріальне становище 

населення (у розумінні наявності необхідних матеріальних благ у вигляді 

доходу для підтримання основних життєвих потреб, забезпеченості певним 
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рухомим та нерухомим майном тощо). Основна увага приділяється питанням 

визначення раціональних норм споживання та відповідності реального 

споживання цим нормам, рівня та купівельної спроможності доходів, 

обґрунтуванню їх диференціації в суспільстві, встановленню соціальних 

стандартів. Добробут окремої особи розглядається через призму 

загальнонаціонального добробуту. Стратегічна мета держави – збільшувати 

обсяги виробництва і шляхом перерозподілу доходів у суспільстві 

забезпечувати вищий рівень задоволення потреб; 

– друга концепція (якості життя) базується на необхідності 

задоволення потреб людини не тільки в матеріальних благах, а й в умовах для 

розвитку й життєдіяльності, та означає частковий перехід від 

макроекономічного до мікроекономічного розуміння [167, с.17]. 

Автори наукового дослідження «Економічні показники рівня і якості 

життя населення» наголошують на тому, що слід розрізняти вузьке та широке 

трактування сутності категорії «рівень життя населення».  Вони зазначають, що 

у вузькому розумінні «рівень життя визначається як рівень і ступінь 

задоволення потреб населення в благах і послугах». Відповідно до їхніх 

поглядів «в широкому трактуванні рівень життя включає в себе весь комплекс 

умов життя народу»  [207, с.2]. 

У Російській Федерації з метою проведення моніторингу в цій сфері під 

егідою уряду країни створений і функціонує Центр рівня життя населення, 

науковцями якого на основі узагальнення світового досвіду розроблений 

власний підхід до вивчення й оцінки якості й рівня життя населення. 

Відповідно до цього підходу, «якість життя представляє собою різноманітність 

здібностей і задоволення потреб особи, соціальних груп і суспільства загалом, 

яка визначає їх розвинутість і добробут». Що ж стосується поняття «рівень 

життя», то воно представляє собою «оцінку грошових ресурсів, необхідних для 

забезпечення якості життя особи, соціальних груп і суспільства загалом [23, 

с.26]. 
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Порівняння підходів українських та російських науковців показує 

наявність значних відмінностей між ними. Якщо підходи вітчизняних вчених 

базуються на розширеній концепції умов життя людей (якість життя) та її 

звуженому варіанті (рівень життя), та на думку їх російських колег, вони 

відрізняються між собою лише способом оцінки. Якщо оцінка проводиться у 

грошовому виразі, то йдеться про «рівень життя», якщо ж у негрошовому – про 

його якість. 

Суперечливість понять «рівень життя» і «якість життя» має історичний 

характер. Хронологічно в сучасній економічній науці перші дослідження в цій 

сфері спрямовувалися на вивчення якості життя, поняття «рівень життя» 

почали використовувати пізніше. Предмет дослідження при цьому то 

розширявся, то звужувався. У 90-х роках минулого століття більшої 

популярності набрали дослідження, присвячені вивченню рівня життя, а на 

початку поточного століття – якості життя. В ході історичного розвитку цих 

двох понять поступово були витіснені з широкого вжитку такі схожі до них і 

популярні в 60-80-х роках минулого століття поняття «стиль життя», «спосіб 

життя», «соціальні стандарти життя». 

У 2005 р. під егідою Організації Об’єднаних Націй для 111 країн світу був 

розрахованим індекс якості життя, розроблений компанією Economist 

Intelligence Unit, в якому були пов’язані об’єктивні детермінанти якості життя з 

їх суб’єктивними оцінками [179, с.192]. З цією метою були використані 9 

чинників якості життя, дія яких виражалася через відповідні показники, 

зокрема: 

1. Здоров’я: очікувана  тривалість життя (в роках); 

2. Сімейне життя: рівень розлучень (на 1000 осіб); 

3. Суспільне життя: рівень відвідуваності церков та членства в 

профспілках; 

4. Матеріальне благополуччя: валовий внутрішній продукт на одну 

особу за паритетом купівельної спроможності національної валюти; 



 

 

13 

5. Політична стабільність і безпека: рейтинги політичної стабільності і 

безпеки; 

6. Клімат і географія: широта географічна – для розрізнювання країн з 

жарким та холодним кліматами; 

7. Гарантія роботи: рівень безробіття у відсотках; 

8. Політична свобода: середній індекс політичної та громадської 

свободи; 

9. Гендерна рівність: вимірюється шляхом ділення середньої 

заробітної плати чоловіків на зарплату жінок. 

З 2013 р. Організація економічного співробітництва і розвитку визначає 

індекс кращого життя для всіх 34 країн-членів організації. У результаті 

довготривалих наукових досліджень та обговорення громадянами питань, 

пов’язаних з їхнім добробутом,  ОЕСР виділила 11 найважливіших аспектів 

добробуту, в яких знайшли відображення показники фізичних умов (житлові 

умови, доход, робота) і показники якості життя (оточення, освіта, екологія, 

влада, стан здоров’я, задоволеність життям, безпека і баланс роботи й 

особистого життя). Кожен з аспектів виражається одним-трьома показниками. 

Розробники Індексу кращого життя зазначають, що його визначення можливе 

лише на системному рівні, тобто дозволяє виявити лише відмінності між 

різними країнами та виділити особливості життя в різних країнах. У той же час 

він не придатний для внутрідержавних порівнянь регіонів, соціальних груп. 

Однак на майбутнє розробники планують удосконалити Індекс з тим, щоб його 

наступні версії стали придатними для виконання й таких функцій. При цьому 

планується й вирішення проблеми порівнянності показників Індексу в часі для 

того, щоб виявляти напрями руху країн та їх регіонів і суспільних груп у 

досягненні кращого життя. 

У практиці діяльності Європейського Союзу сформовано дещо іншу 

систему показників оцінювання якості життя. Воно проводиться за 12 

напрямами, для кожного з яких розроблена певна кількість індикаторів. Серед 

напрямів виділено здоров’я, зайнятість, деривацію за доходами, освіту, сім’ю, 
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суспільне життя, житло, навколишнє середовище, транспорт, відпочинок, 

задоволеність життям. Наприклад, за напрямом «Відпочинок» виділяються такі 

складові, як час, витрачений на сімейні заходи; час, витрачений на соціальні 

заходи; час, витрачений на відпочинок; час, витрачений на перегляд 

телевізійних передач; час, витрачений на волонтерську роботу чи політичну 

діяльність тощо [95, с.15]. Більшість із названих показників потребують 

проведення спеціальних досліджень, для чого в суспільстві є запит й наявні 

також фонди, готових їх фінансувати. 

Для формування сучасних підходів до оцінки рівня життя населення 

важливе значення мають рекомендації Комісії з вимірювання економічних 

досягнень і соціального прогресу (комісія Стігліца-Сен-Фітуссі). Ними 

передбачено, що в рамках оцінки матеріального добробуту необхідно 

розглядати дохід і споживання, а не виробництво; доцільно акцентувати увагу 

на домогосподарствах; необхідно розглядати дохід і споживання разом з 

оцінкою добробуту; потрібно більше уваги приділяти розподілу доходів, 

споживання та багатств; необхідно включити неринкові види діяльності в 

показниках доходів; якість життя залежить від об’єктивних умов життя людей 

та їх можливостей; показники якості життя у всіх відповідних сферах мають 

забезпечувати вичерпну і всеосяжну оцінку нерівності; дослідження мають 

бути спрямовані на оцінку зв’язку між різними аспектами якості життя кожної 

людини, а отримана інформація має використовуватися при розробці політики в 

різних сферах; статистичні установи мають надавати необхідну інформацію для 

комплексної оцінки якості життя; показники об’єктивного і суб’єктивного 

добробуту надають ключову інформацію про якість життя людей; для оцінки 

сталості необхідно визначити набір показників; екологічні аспекти сталості 

заслуговують окремого спостереження за допомогою ретельно відібраного 

набору показників [179, с.192].  

Одним з найвідоміших показників, які використовуються вченими для 

оцінки рівня та якості життя населення, є індекс людського розвитку. Він є 

інтегральним показником, який щорічно розраховується для порівняння рівня 
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життя населення в різних країнах світу та їх регіонах. Основна перевага цього 

інтегрального показника полягає в тому, що він включає в себе мінімальну 

кількість складників: очікуваної тривалості життя, рівня грамотності населення 

та рівня життя, оціненого  величиною показника валового внутрішнього 

продукту за паритетом купівельної спроможності в доларах США. У 

міжнародних порівняннях величину цього показника використовують як з 

метою оцінки (поряд з іншими показниками) якості життя населення, так і з 

метою оцінки рівня життя. 

Крім названих вище підходів до визначення якості й рівня життя 

населення, в різних країнах світу використовуються й інші методики, не згадані 

нами. У процесі дисертаційного дослідження усі ці методики піддавалися 

детальному науковому аналізу для того, щоб окреслити його предмет. 

Більшість із згаданих методик оцінювання якості та рівня життя 

населення відображають сьогоденний рівень розвитку економічної та 

соціологічної науки. Вони, як правило, спрямовуються на досягнення 

конкретного результату: оцінки відмінностей в якості та рівні життя населення 

різних країн світу. Судячи з результатів відповідних наукових досліджень, 

вважаємо, що вони мають об’єктивний характер і відображають найновіші 

досягнення цих наук. 

Однак основною метою таких досліджень є оцінка відмінностей у цій 

сфері між різними країнами світу. Оскільки предметом дослідження в нашій 

дисертаційній роботі виступає рівень життя сільського населення, більшість з 

наведених вище підходів та статистичних показників виявляються 

недостатніми для успішного його проведення. 

Вважаємо, що для оцінки рівня життя сільського населення, причому не 

всієї країни, а її окремого регіону, необхідна така система показників, яка 

дозволила б отримати достовірну відповідь на запитання про рівень і динаміку 

умов його проживання, про чинники, які спричиняють зміни з тим, щоб 

отримати достовірні дані для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 

спрямованих на їх покращення. 
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З огляду на істотні відмінності у підходах вітчизняних та зарубіжних 

вчених щодо відмінності між поняттями «рівень життя населення» та «якість 

життя населення», зазначимо, що вона не є такою значною, як це виглядає на 

перший погляд. На нашу думку, рівень життя як поняття відображає ступінь 

задоволення матеріальних і духовних потреб населення, який можна 

відобразити на основі використання системи кількісних показників. Для оцінки 

якості життя необхідно, крім того, використовувати якісні показники, які 

характеризують ступінь задоволення людей умовами свого проживання. Для 

цього проводяться спеціальні соціологічні обстеження. Незважаючи на всі 

недоліки вітчизняної статистики, вона дозволяє отримати достовірні відповіді 

на запитання про рівень і динаміку життя сільського населення досліджуваного 

регіону, а також про його місце в цій сфері порівняно з міськими жителями. 

Починаючи з 2006 р. за пропозицією New Economics Foundation 

визначається міжнародний індекс щастя. Він розраховується на основі трьох 

показників: впливу людини на природу, тривалості життя й задоволеності 

життям. Міжнародний індекс щастя показує ефективність, з якою країни світу 

«конвертують природні багатства в тривале і щасливе життя своїх громадян. 

Інакше кажучи, він не показує «щасливість» громадян, а ілюструє ефективність 

використання природних ресурсів кожною країною  світу для того, щоб люди 

відчували себе щасливими [70]. У 2012 р. найщасливішими у світі були жителі 

Коста-Рики. До першої десятки ввійшли переважно країни Центральної та 

Південної Америки. Україна розмістилася на 100-му місці, а, наприклад, 

Німеччина – на 46-му, США – на 105-му. Найменшою виявилася величина 

індексу щастя в африканських країнах.  

Як і більшість розрахованих міжнародними економічними організаціями 

індексів добробуту, індекс щастя також придатний лише для міжнародних 

порівнянь. Однак при його розробці використано принципово інший підхід до 

формування уявлень про сутність добробуту людей. Він розглядається як 

поєднання тривалого життя при високому рівні задоволеності ним.  
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Останні два поняття тісно пов’язані між собою. Очевидно, що найвищий 

рівень задоволення життям спостерігається в тих країнах світу, в яких для цього 

створені найсприятливіші умови. Без сумніву, такі умови найкращі в 

найрозвинутіших країнах світу. І саме в цих країнах найвищими є показники 

середньої тривалості життя населення. 

У той же час на перших місцях у світі за величиною індексу щастя 

перебувають значно менш економічно розвинуті країни Центральної та 

Південної Америки. Так склалося тому, що задля отримання дещо нижчих 

результатів щодо середньої тривалості та задоволеності життям вони 

витрачають значно менше природних ресурсів порівняно з розвинутими 

країнами світу. 

Слід зазначити, що на тривалість і задоволення життям значний вплив 

мають різноманітні природні чинники, як от кількість сонячних днів у році, 

висота над рівнем моря та віддаленість від морів і океанів, перепади температур 

та атмосферного тиску, які на даний час не можуть регулюватися людьми. Ці 

чинники враховуються при визначенні багатьох індексів рівня добробуту 

населення, але, на нашу думку, коли йдеться про рівень життя, то повинні 

враховуватися лише ті складові рівня життя, які мають так би мовити 

«рукотворний» характер. 

Як відомо, найвищі показники середньої тривалості життя характерні для 

жителів островів Сардинії в Італії, Окінави – в Японії, Ікарії – у Греції. Однак в 

них далеко не найкращі умови проживання і відповідно рівень задоволеності 

життям місцевих жителів. У зв’язку з цим вважаємо, що показник середньої 

тривалості життя, який використовується зокрема при визначенні індексу 

людського розвитку, не може вважатися показником рівня життя населення, а 

його наслідком. 

Ступінь задоволеності життям в сучасному суспільстві тісно пов'язаний з 

кращими умовами проживання, в яких знаходить комплексне відображення 

рівень задоволення потреб населення. Під потребою розуміють фізіологічну або 
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психологічну нестачу чого-небудь. Відповідно до теорії ієрархії потреб 

А.Маслоу, вони поділяються на сім видів в ієрархічному порядку: 

1. (Нижчий рівень) фізіологічні потреби: голод, спрага, статевий потяг 

тощо.   

2. Потреба в безпеці: почуття впевненості, позбавлення страху і 

невдач 

3. Потреба в приналежності й любові. 

4. Потреба в повазі: досягнення успіху, схвалення, визнання. 

5. Пізнавальні потреби: знати, вміти, досліджувати. 

6. Естетичні потреби: гармонія, порядок, краса. 

7. (Вищий рівень) Потреба в самоактуалізації: реалізація власних 

цілей, здібностей, розвиток власної особи [152]. 

Багато вчених піддають критиці теорію потреб А.Маслоу, зокрема їх 

ієрархію. Чомусь пізнавальні потреби людей розміщено аж на п’ятій ступеньці 

так званої піраміди потреб за А.Маслоу.  

Не надто придатною ця теорія є і для проведення прикладних досліджень, 

зокрема для виділення предмету нашого дослідження. Якщо значення цієї 

теорії для теорії менеджменту є непересічним, то при проведенні прикладних 

досліджень в економічній сфері виникає потреба у формуванні інших підходів 

до класифікації потреб людей. Якщо попередньо зроблено висновок про те, що 

рівень життя населення є відображенням ступеня задоволення потреб людини, 

то необхідна певна більш практична їх структуризація [70].  

З цього погляду відповіді на багато запитань можна отримати в не менш 

відомій теорії мотивації К.Альдерфера. Погоджуючись загалом з основними 

положеннями теорії А.Маслоу, він стверджував, що людей турбують лише три 

потреби – потреба існування, потреба спілкуватися з іншими і потреба свого 

зростання й розвитку [187].   

Альдерфер К. зробив спробу встановити зв'язок між задоволенням потреб 

та їх активізацією, для чого визначив сім принципів: 
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1. Чим менше задоволені потреби існування, тим сильніше вони 

проявляються. 

2.  Чим слабше задоволені соціальні потреби, тим сильніша дія потреб 

існування. 

3. Чим повніше задоволені потреби існування, тим активніше 

заявляють про себе соціальні потреби. 

4. Чим менше задоволені соціальні потреби, тим більше посилюється 

їх дія. 

5. Чим менше задовольняються потреби особистісного зростання, 

самореалізації, тим сильнішими стають соціальні потреби. 

6. Чим повніше задоволені соціальні потреби, тим сильніше 

актуалізуються потреби особистісного зростання. 

7. Чим менше задоволені потреби особистісного зростання, тим 

активніше вони проявляють себе. Чим більше задовольняється потреба в 

особистісному зростанні, тим сильнішою стає ця потреба. 

На відміну від теорії А.Маслоу, теорія К.Альдерфера передбачає 

відносність ієрархії потреб, оскільки рух між ними може здійснюватися не 

тільки знизу вверх, але й у зворотному напрямі.  

Задля чіткого виділення предмету нашого дослідження слід зосередити 

увагу на визначенні того кола потреб, яке слід окреслити у процесі вивчення 

рівня життя сільського населення. 

Слід зазначити, що потреби сільських жителів у значній мірі 

відрізняються від потреб міського населення. Якщо більшість міських жителів 

проживають в багатоквартирних будинках, то для сільських жителів потреба в 

житлі задовольняється через будівництво будинку садибного типу. Для 

сільських жителів нагальною є потреба в особистому підсобному господарстві, 

що для багатьох міщан байдуже. Загалом сільський спосіб життя сприяє 

формуванню дещо менш розвинутих потреб в розумінні переважання серед них 

потреб нижчого порядку. Якщо селянин хоче в повній мірі присвятити своє 

життя досягненню успіхів у самореалізації, він, як правило, повинен 
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переселитися в місто. Особливо у віддалених селах можливості для реалізації 

потреб вищого порядку украй обмежені. Рівень концентрації та коло потреб 

населення в сільських поселеннях значно нижчі порівняно з міськими 

поселеннями. 

Суттєвою є також різниця між селянами та міськими жителями щодо 

реалізації права вибору у процесі задоволення потреб. Якщо міщани при 

купівлі продовольчих та непродовольчих товарів можуть вибирати заклади 

торгівлі з нижчими цінами та кращою, на їхню думку, якістю товарів, то селяни 

такого вибору, як правило, не мають. Ще більші відмінності спостерігаються у 

процесі купівлі послуг, зокрема побутових, медичних, освітніх тощо. Це має 

значний вплив не лише на рівень задоволення існуючих потреб, але й на процес 

їх подальшого формування. 

У зв’язку з наявністю значних відмінностей між сільськими та міськими 

жителями щодо розвинутості та умов задоволення потреб виникає необхідність 

у чіткому виділенні меж сільської місцевості. Адміністративно-територіальний 

поділ нашої країни в цьому відношенні передбачає, що до сільської місцевості 

відносяться ті населені пукти, які мають статус сіл. Міста і селища міського 

типу відносяться до міських поселень.  

Однак такий поділ не завжди дозволяє проводити достовірний аналіз 

рівня життя сільського населення, оскільки значну частину потреб сільські 

жителі можуть реалізувати виключно в найближчих містах і селищах міського 

типу, як правило, районних центрах. Оскільки останні є центрами соціально-

культурного обслуговування не тільки міського, а й сільського населення 

районів, наявні в них заклади слід було б включати до сільської місцевості. 

Схожі проблеми методологічного характеру виникають, зокрема, у 

процесі дослідження розвитку соціальної інфраструктури села. Відомі в Україні 

дослідники цієї проблеми Шепотько Л.О. та Прокопа І.В. зробили висновок про 

те, що сільська місцевість є сукупністю сільських населених пунктів певного 

сільського району та розміщених на його території невеликих міст і селищ 

міського типу.  
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Погоджуючись з думкою цих вчених, віднесемо до сільської місцевості 

двадцять адміністративних районів Львівської області. Поза межами сільської 

місцевості опиняються обласний центр – м.Львів – та міста обласного 

підпорядкування. Однак наголосимо, що таке трактування сільської місцевості 

у процесі аналізу буде використане лише для оцінки окремих аспектів рівня 

життя сільського населення. 

Серед виділених К.Альдерфером потреб існування (з числа тих, які мають 

економічний вимір) найпершими є потреби в їжі, одязі й житлі. Значну потребу 

в їжі сільські жителі задовольняють безпосередньо шляхом організації її 

виробництва в особистих підсобних господарствах. Але значно більша частина 

загальної потреби задовольняється через придбання продовольчих товарів в 

закладах роздрібної торгівлі та на так званих міських та сільських ринках.  

Ступінь задоволення потреби у продуктах харчування за кількістю та 

якістю як складової рівня життя населення визначається шляхом порівняння 

фактичних показників їх споживання з науково обґрунтованими нормами. Не 

менш важливими є показники динаміки споживання окремих видів продуктів 

харчування, адже позитивна динаміка є однією з характеристик підвищення 

рівня життя населення за певною його складовою. Такою самою є методика 

оцінки ступеня задоволення потреб в непродовольчих товарах, житлі та його 

обладнанні комунальними благами. 

До числа потреб існування входять і інші види потреб сільських жителів, 

зокрема потреба в отриманні освітніх послуг та послуг закладів охорони 

здоров’я,побутових та соціально-культурних послуг тощо. Для їх задоволення в 

сільських населених пунктах формується мережа закладів соціальної 

інфраструктури села. Певна частина цих послуг отримується селянами на 

безоплатній основі. Але в більшості випадків необхідним є здійснення певних 

витрат з сімейних бюджетів. Саме грошові доходи домогосподарств показують 

на яку масу більшості видів продовольчих і непродовольчих товарів та послуг 

може претендувати та чи інша сільська родина. Схематичне відображення 
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взаємодія між різними складовими рівня життя сільського населення знайшла 

на рис. 1.1. 

 

 Рис. 1.1. Основні складові рівня життя сільського населення* 
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Слід зазначити, що поділ на відображені на рис 1.1 потреби існування, 

потреби у спілкуванні, а також потреби в зростанні й розвитку є до певної міри 

умовним. У складі потреб існування серед групи, наприклад, є такі види 

непродовольчих товарів, як телевізори, комп’ютери, мобільні телефони тощо. 

Вони одночасно служать задоволенню як потреб існування, так і інших груп 

потреб. Такий самий висновок можна зробити і щодо функцій таких складових 

соціальної інфраструктури села, як заклади освіти, культури й мистецтва, 

транспорту й зв’язку. У сучасному світі ці елементи є одночасно складовими 

потреб існування (важко собі уявити сучасну людину без мобільного телефону, 

телевізора, комп’ютера – без них вже неможливо існувати), потреб спілкування 

й потреб у зростанні й розвитку. 

Сучасна статистична база дозволяє проводити оцінку рівня життя 

сільського населення в межах адміністративної області або районів чи їх груп. 

Надзвичайну зацікавленість викликали б дослідження на рівні окремих 

сільських населених пунктів. Але необхідну для цього інформацію можна було 

б отримати лише в результаті поглиблених досліджень безпосередньо в 

конкретних селах. Статистика дозволяє встановити, які об’єкти соціальної 

інфраструктури є у визначеному сільському населеному пункті, але отримати 

інформацію про сфери зайнятості місцевих жителів, їхні доходи й видатки 

можна лише в результаті спеціальних польових досліджень. З огляду на це, 

оцінці у процесі дисертаційного дослідження піддавалися усереднені показники 

рівня життя сільського населення. 

З рис. 1.1 видно, що поняття рівня життя включає в себе оцінку ступеня 

задоволення далеко не всіх видів потреб сільських жителів. Причому це 

стосується як потреб існування, так і потреб у спілкуванні, зростанні й 

розвитку. Зокрема, існують потреби у створенні сім’ї, у дружбі, у підтриманні 

добрих відносин з батьками, дітьми й іншими родичами. Для багатьох 

сільських жителів актуальною є потреба у кар’єрному, фаховому зростанні, 

досягненні успіху в осіб протилежної статі, які відносяться до потреб зростання 

й розвитку. Але для відображення ступеня задоволення цих потреб слід 
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використовувати не поняття «рівень життя», а наведені вище поняття «якість 

життя», «індекс людського розвитку», «індекс щастя» тощо. 

Україна належить до найбідніших європейських країн. У найбільш 

розвинутих країнах проблеми продовольчого забезпечення, а також 

забезпечення найсучаснішими видами непродовольчих товарів і послуг, в 

основному, вирішені. На перший план у цих країнах виходять проблеми 

спілкування й самореалізації. У бідніших країнах, в яких для багатьох верств 

населення актуальною залишається проблема фізичного й соціального 

виживання, на першому плані перебуває проблема задоволення потреб 

існування. Саме в такому контексті ми розглядаємо сутність поняття «рівень 

життя сільського населення», в якому знаходить відображення ступінь 

задоволення його потреб, що мають економічний вимір і можуть регулюватися 

засобами соціально-економічної політики держави. Такий підхід дозволяє чітко 

окреслити предмет дисертаційного дослідження і систему показників оцінки 

рівня життя сільського населення.  

 

1.2. Теоретичні засади підвищення рівня життя сільського населення 

 

Оцінка тенденцій в показниках рівня життя населення і розробка на цій 

основі пропозицій з його підвищення потребує вивчення теоретичних засад 

його формування. Отримавши відповідь на запитання про те, що лежить в 

основі зростання доходів громадян, можна реалізувати практичні заходи, 

спрямовані на покращення умов проживання населення. 

 Одним з перших економістів, який займався вивченням джерел багатства 

народів, був А.Сміт. Він зробив висновок, що джерелом багатства, творцем усіх 

цінностей є праця. Через працю первісно різні блага (продукти харчування, 

одяг, матеріал для житла) були відвойовані у природи і перетворені для потреб 

людини. Праця була першою ціною, первісним платіжним засобом, яким було 

заплачено за всі речі. Не золотом і сріблом, а саме працею спочатку були 

куплені всі на світі багатства. Передумовою зростання багатства є поділ праці. 
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Він сприяє застосуванню досконаліших машин і механізмів, ефективних 

прийомів, які полегшують працю і роблять її результативнішою [6, с.24]. 

Трудова теорія вартості А.Сміта дає відповідь на запитання про джерела 

багатства народів, але так би мовити у статиці. Вона пояснює походження 

багатства, однак не дає відповіді на запитання про те, чому одні народи 

багатіють, а інші, навпаки, біднішають, незважаючи на те, що в основі цих 

процесів лежить та сама людська праця. 

Очевидно, що у ХVІІІ столітті, коли жив А.Сміт, ця проблема не набула 

актуальності. Макс Вебер, який жив і творив у наступному столітті, основним 

джерелом багатства народів вважав «дух капіталізму», який високими темпами 

формувався у ХІХ столітті. Він писав, що «питання про рушійні сили експансії 

сучасного капіталізму – це, насамперед, не питання про джерела тих грошових 

ресурсів, які використовує капіталіст, а питання про розвиток капіталістичного 

духу. Там, де він виникає і утверджує себе, він здобуває потрібні собі ресурси, а 

не навпаки [35, с.39]. 

Макс Вебер відзначав значну роль протестантської етики у становленні й 

розвитку капіталізму, формуванні нового сприйняття місії підприємців (як 

правило, вихідців з небагатих родин), які змінюють життя людей завдяки 

запровадженню інновацій. 

На визначальній ролі підприємців у житті суспільства наголошував також 

Йозеф А.Шумпетер, який відмічав, що саме вони шляхом покращення 

комбінування виробничих ресурсів змінюють технологічний уклад суспільства. 

Він писав: «Виробляти – означає комбінувати доступні матеріали й сили. 

Виробляти інші чи ті самі речі, але іншим методом, – означає комбінувати ці 

матеріали та сили по-різному. «Нова комбінація» може з плином часу вирости 

зі старої шляхом постійних дрібно крокових допасувань, і тоді її буде, без 

сумніву,зараховано до змін, можливо, до зростання, але вона не буде 

принципово новим явищем чи розвитком у нашому розумінні. Якщо ж це не так 

і нові комбінації з’являються дискретно, то постає феномен, який характеризує 

власне розвиток [205, с.75]. Таким чином, у працях Йозефа А.Шумпетера 
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вперше було актуалізовано проблему економічного розвитку, яка найтіснішим 

чином пов’язана з проблемою підвищення рівня життя населення. 

Економічне зростання є процесом стабільного нарощування обсягів 

виробництва товарів і послуг на основі удосконалення економічних відносин і 

підвищення ефективності функціонування національної економіки. Основним 

показником економічного зростання є зростання обсягу валового внутрішнього 

продукту, а його критерієм – підвищення рівня та якості життя населення. 

В основі сучасних теорій економічного зростання лежать кейнсіанська 

теорія економічної рівноваги та неокласична теорія виробництва. Серед них 

слід відзначити відомі теорії Харрода-Домара, Модель Кобба-Дугласа, 

універсальну модель В.Леонт’єва «затрати-випуск». 

У 2014 р. світовим економічним бестселером стала монографія 

французького економіста Томаса Пікетті «Капітал у двадцять першому 

столітті». Учений на прикладі Європи і США розглянув історію розподілу 

багатства протягом ХІХ–ХХ століть і початку ХХІ століття і зробив висновок, 

що за виключенням періоду з 1914 по 1980 рік, завжди спостерігався 

«величезний розрив між багатими і рештою громадян. Таке становище 

призводить до фундаментального протиріччя, існуючого в сучасному 

суспільстві, основаному на ринковій економіці, З одного боку, переважає 

загальна впевненість в тому, що кожна людина має рівні права і що її 

матеріальне благополуччя повинно залежати від індивідуальних здібностей і 

бажання багато працювати; з іншого боку, спостерігається зростаюча майнова 

нерівність між дуже багатими і рештою суспільства, яка призводить до того, що 

індивідуальний успіх у все більшій мірі є результатом сімейних зв’язків і 

успадкованого майна [2]. Отже, на думку, вченого, порушено одну з чи не 

найголовніших вимог до справедливості розподілу багатства в сучасному 

суспільстві. Це знижує рівень мотивації в суспільстві, що призводить до 

сповільнення темпів економічного зростання. 

Уряди більшості країн світу мають у своєму складі спеціалістів в 

економічній сфері, які добре засвоїли основні положення економічної теорії й 
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намагаються впроваджувати їх у життя. Крім того, керівники країн отримують 

консультації з відповідними рекомендаціями щодо вдосконалення економічної 

політики з боку різноманітних міжнародних економічних організацій та фондів. 

Однак реальні результати економічної діяльності в різних країнах значно 

відрізняються між собою. За останні десять років (2004-2013 рр.) загальний 

обсяг валового внутрішнього продукту за паритетом купівельної спроможності 

національної валюти найвищими темпами зростав у таких країнах, як 

Азербайджан (у 3,9 разів), Ірак (у 3,4 разів), Катар (у 4,8 разів), Китай (у 3,2 

разів), Туркменія (у 3,5 разів [166]. У той же час у США він збільшився лише на 

45,9 відсотків, в Німеччині – на 40,3 відсотків, в Японії – на 32,9 відсотків. 

Саме ті країни, які досягли найвищих висот в економічному розвитку й 

забезпечили найвищі показники рівня життя своїх громадян, демонструють 

значно повільніші темпи економічного зростання порівняно з менш 

розвинутими країнами світу. Очевидно, що проблема економічного зростання є 

складовою більш загальної проблеми процвітання чи занепаду країн. 

Починаючи з 2013 р. фонд Wage Indicato rпредставив концепцію 

глобально співставних даних про Вартість життя, які дають представлення 

наскільки затратно вести більш чи менш достойний спосіб життя в різних 

країнах світу. Основні дані для відповідних розрахунків отримуються як 

результат відповідей на спеціальні анкети відвідувачів спеціально створеного 

під проект веб-сайту, а також дані від міжнародних партнерів фонду [38].У 

вартість життя входять щомісячні витрати на харчування, проживання та інші 

предмети першої необхідності для підтримання достойного рівня життя. 

Оскільки вартість життя в різних регіонах певної країни не однакова, то 

відповідні показники наводяться не усередненими, а в діапазоні. Найновіше 

дослідження проведене в 45 країнах світу станом на 25 жовтня 2014 р. 

Показник вартості життя в нашій країні в цей час коливався від 135 до 179 євро 

в місяць. При цьому витрати на харчування складали 47-63 євро, а на житло – 

73-91 євро. У США вартість життя складала 679-987 євро, у Великобританії – 

698-1143 євро, в Азербайджані – 262-272 євро. Мінімальні витрати на 
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харчування коливалися від 6 євро в місяць в Сальвадорі до 271 євро в Австралії. 

Таким чином, рівень диференціації показників, які характеризують 

економічний розвиток країн та рівень життя їх громадян залишається 

надзвичайно високим.  

Упродовж кількох останніх десятиліть окремі країни світу демонстрували 

високі темпи економічного зростання і рівня життя населення. Всім відоме так 

зване китайське «економічне чудо». Якщо ще зовсім недавно китайська 

економіка вважалася однією з найслабших у світі, то за даними бази 

економічних прогнозів МВФ за ВВП, перерахованим в долари за паритетом 

купівельної спроможності, вона у 2014 р. вже випередила США. В основі 

китайського економічного чуда лежать кілька основних чинників, серед яких 

варто відзначити такі: 

1. Реалізація політики відкритості зовнішньому світові в економічній 

сфері. 

2. Наявність дешевої робочої сили, постачальником якої є китайське 

село, що сприяло низькій собівартості товарів. 

3. Занижений курс національної валюти – юаня – і його консервація на 

рівні 1994 р. 

4. Реалізація політики «технології в обмін на ринок», завдяки якій 

значна частина національного ринку була віддана транснаціональним 

корпораціям в обмін на їхні технології. 

5. Стабільність політичної системи. 

6. Градуалістичний підхід до реформ. Основою стали економічні 

реформи при  збереженні авторитарної політичної системи. Формування 

ринкових відносин і приватного сектора розпочиналося з «нуля» без 

широкомасштабної приватизації державних підприємств. 

7. Експортоорієнтована промислова політика. 

Згідно з прогнозами Н.Рубіні, після інвестиційного буму обов’язково 

наступає період значного зниження темпів економічного зростання. За останні 

60 років інвестиційні буми спостерігалися у 47 країнах світу. На основі 
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вивчення досвіду цих країн вчений зробив такі висновки, які цілком стосуються 

й китайської економіки: 

1. Інвестиційні буми історично закінчуються, коли доходи на душу 

населення збільшуються до 9950 доларів США. 

2. Інвестиції стають все менш продуктивними, коли країна досягає 

середнього рівня доходу, а також коли переростає його. Це пов’язане з 

технологічними змінами. 

3. У «пастку країн з середнім доходом» країни можуть потрапити, 

коли їх доходи досягають 20 відсотків ВВП США [26]. 

Однією з найбільш гучних економічних новин 2012 р. стали розрахунки, 

проведені американським економістом Ейгенгріном. Він встановив, що країни, 

які розвиваються, двічі (при досягненні величини валового внутрішнього 

продукту на одну особу 11000 і 15000 доларів США попадають в «пастку країн 

з середнім доходом» [1]. Учений виявив також чинники, які можуть підвищити 

чи знизити ризик попадання в пастку, а саме: 

1. Чим вище зростання до сповільнення, тим вища ймовірність 

попадання в пастку середнього доходу. 

2. Недооцінена національна валюта – вірна дорога в пастку. 

3. Значна питома вага громадян пенсійного віку також підвищує ризик 

попадання в пастку. 

4. Сповільнення загалом менш імовірне у відкритих економіках з 

високою якістю людського капіталу. 

5. Чим більше у країні громадян з вищою освітою, тим менша 

ймовірність спаду. 

6. Перехід від авторитарного до демократичного режиму викликає 

зростання затрат, перш за все, за рахунок більш справедливого підходу до 

заробітної плати і прав трудящих. 

7. Країни з відносно більшою питомою вагою високотехнологічного 

експорту менш сприйнятливі до спаду. 
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 У 80-х роках минулого століття за схожим сценарієм відбувалося 

японське економічне чудо. Його основними чинниками були: низьке 

оподаткування, яке стимулювало розвиток бізнесу на всіх рівнях діяльності; 

активне впровадження нових технологій і зарубіжного досвіду в різноманітних 

сферах економіки й виробництва; розвиток діяльності профспілок, який 

забезпечив соціальний захист і підтримку населення; земельна реформа, 

проведена в 1947 р., завдяки якій селяни змогли отримати раніше орендовані 

землі в особисте володіння; регулювання грошової маси; масштабне створення 

структур з контролю якості виробленої продукції [210].  

Слід зазначити, що згідно із законами діалектики навіть в умовах високих 

темпів економічного зростання істотними залишаються загрози не лише їх 

зниження, але й загрози економічного спаду. Ті самі чинники, які певний 

визначений час сприяли економічному зростанню, згодом можуть стати його 

гальмами. Зокрема, інвестиційний бум у Японії й Китаї був результатом 

низьких депозитних ставок та величезного значення для розвитку бізнесу 

соціальних зв’язків. Американський політолог Дж. Фрідман з цього приводу 

зауважив: «По суті, Китай – це Японія, яка приймає стероїди. Це не просто 

азійська країна, в якій соціальні зв’язки ставляться вище від економічної 

дисципліни. Китай – ще й комуністична країна, в якій грошові засоби 

розподіляються за політичними мотивами. Крім того, це країна, в якій 

акціонери, що потребують прибутків, за значенням поступаються банкірам і 

державним чиновникам, які потребують готівкових грошей. Економіки обох 

цих країн у значній мірі опираються на експорт, демонструють неймовірний 

рівень зростання і ризикують завалитися, якщо рівень зростання почне хоча б 

трохи сповільнюватися [196, с.131].   

Серед країн європейського континенту протягом останнього десятиліття 

темпами нарощування обсягу валового внутрішнього продукту Республіка 

Польща. Навіть в умовах кризи, коли в інших європейських країнах 

спостерігався економічний спад, польська економіка демонструвала економічне 

зростання. Економічних успіхів країна домагалася, незважаючи на те, що ще 
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зовсім недавно вона була економікою соціалістичного типу і для її лібералізації 

потрібен був тривалий перехідний період, який, крім всього іншого, включав у 

себе так звану «шокову терапію». Успіхи польської економіки її колишній 

міністр закордонних справ А.Даніель Ротфельд вбачає ось у чому: нашими 

перевагами над іншими народами є здатність давати собі раду за кожних 

обставин і схильність виявляти особисту ініціативу [170, с.15].   

Англійські економісти Т.Беслі та Т.Персон на основі узагальнення 

світового досвіду ендогенного розвитку виділили три типи країн:  

1. Держава спільного інтересу, в якій діють суспільні інститути, що 

забезпечують функціонування держави та інтереси всього суспільства загалом, 

а не інтереси окремих його груп або представників. Політична система таких 

держав найсильніше орієнтована на розвиток і такі країни найуспішніші. 

2. Перерозподіляюча держава, в якій такі інститути відсутні або 

слабкі, однак імовірність зміни влади низька і влада тривалий час перебуває в 

руках однієї і тієї ж групи, або індивідуума. У таких державах відбувається 

перерозподіл на користь провладних структур. Це знижує дієвість економічних 

стимулів і тому такі держави розвиваються гірше, однак мають певну 

тенденцію до розвитку. 

3. Слабка держава, в якій відсутні або слабкі інститути «спільного 

інтересу» і при цьому влада часто змінюється. Такі держави не мають 

внутрішніх стимулів політичного та економічного розвитку [Розвиток в пост]. 

Український соціолог П.Кухта, скориставшись підходами Т.Беслі та 

Т.Персона, зробив такі висновки для нашої країни: «Установка на мир і 

економічний розвиток себе не виправдала. Перебуваючи в мирі і згоді, наша 

країна умудрилася відстати від решти країн світу навіть більше, ніж ті 

пострадянські країни, в яких були війни. Можливо, відмова від «мирної» і 

пасивної парадигми розвитку і перехід до активної міжнародної політики і 

посилення міжнародної позиції української держави – якраз те, що дозволить 

нашій країні досягти успіхів, у тому числі й у економічному розвитку. В кінці 
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кінців, вперше в незалежній історії країни до цього підштовхує потужний 

чинник – наявність сильного зовнішнього ворога [145]. 

Гальчинський А. з оптимізмом дивиться на перспективи української 

економіки, можливості економічного зростання навіть в умовах зовнішньої 

агресії. Однією з головних передумов для цього є все краща, відповідно до 

існуючих прогнозів, зовнішньоекономічна кон’юнктура, відносно низькі ціни 

на енергоносії (нафту і газ), можливості розширення експортних потоків на 

основі реалізації угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, а також освоєння нових 

експортних регіонів, у тому числі Білорусі й Казахстану [40]. Крім того, учений 

надіється на позитивний вплив на економіку таких чинників, як вагомі 

військові замовлення підприємствам військово-промислового комплексу, 

реалізація відновлювальних інфраструктурних проектів на Донбасі, детінізація 

економіки та подолання корупційних схем, реалізація політики децентралізації, 

міжнародна фінансова допомога, зниження обсягу державного споживання 

тощо. 

Короткий екскурс в історію наукових теоретичних розробок щодо 

економічного зростання, а також щодо їх реалізації в окремих країнах світу, які 

в сучасний період досягли успіхів у підвищенні рівня життя своїх громадян, 

дозволяє виділити основні чинники такого економічного зростання, оскільки 

закони економічного розвитку мають, як правило, універсальний характер. Не 

викликає сумнівів, що підвищення рівня життя населення може відбуватися й у 

умовах відсутності економічного зростання і навіть в умовах 

загальноекономічного спаду. Діалектика розвитку сучасного суспільства 

засвідчує можливість покращення ступеня задоволення основних потреб 

населення безвідносно від темпів економічного зростання. 

Можна навести немало прикладів зростання окремих сторін рівня життя 

населення в умовах економічного спаду. Як приклад, можна навести 

покращення рівня задоволення потреб наших співвітчизників у засобах зв’язку. 

Відповідні черги на встановлення телефонів існували до недавнього часу, але з 

появою сотової форми телефонного зв’язку між абонентами, яка стала 
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результатом технологічних змін, поступово ця потреба стала задовольнятися у 

вищій мірі навіть безвідносно від темпів економічного зростання, зокрема 

темпів зростання грошових доходів домогосподарств. Особливу роль в 

забезпеченні потреби в комунікації відіграє розвиток Інтернету та пов’язаних з 

ним інших засобів зв’язку. Ці додаткові блага, як правило, не вимагають 

значних додаткових витрат домогосподарств чи значного підвищення темпів 

економічного зростання. 

Однак задоволення потреб в межах існуючої системи загальносуспільних 

та загальноекономічних відносин не задовольняє громадян більшості країн 

світу. Усі вони включилися у своєрідну гонку за вищими показниками рівня 

життя, які відображаються у все вищому рівні задоволення потреб. Така 

загальнолюдська налаштованість породжує необхідність нарощування обсягів 

виробництва валового внутрішнього продукту як ключової основи збільшення 

доходів населення та підвищення рівня життя населення. 

Огляд і оцінка теоретичних напрацювань світової економічної науки і 

практики проведені нами з тим, щоб використати їх з метою розроблення 

теоретичних засад підвищення рівня життя населення. При цьому ми виходимо 

з того, що наша країна є однією з країн світу з середнім рівнем розвитку 

економіки та добробуту населення. Вона має багато особливостей, 

притаманних лише їй, однак одночасно вона включена поряд з усіма іншими 

країнами в загальносвітові відносини, які не можуть не мати впливу на 

подальші перспективи її економічного зростання і відповідного підвищення 

рівня життя населення, зокрема сільського. Узагальнення поглядів зарубіжних і 

вітчизняних вчених дозволило виробити власні підходи до розуміння чинників 

зростання обсягів ВВП як основи підвищення рівня життя населення (рис. 1.2). 

У сучасних умовах нашої країни найактуальнішим на даний час 

чинником, який має вплив на рівень життя населення, є зовнішня агресія та 

конфлікт на Сході. Вони відволікають значні кошти, які могли б бути 

використаними як інвестиції або на споживання. У Державному бюджеті країни 



 

 

34 

на 2015 р.  на потреби оборони виділено на 13 млрд. грн. більше порівняно з 

попереднім роком.  

 

Рис. 1.2. Основні чинники економічного зростання і підвищення 

рівня життя населення* 
*Розробка автора 
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руйнуванням інфраструктури східного регіону, а також те, що  значна частина 

підприємств, насамперед паливно-енергетичного комплексу, опинилася в зоні 

активних бойових дій. До того ж, слід відмітити значне скорочення обсягів 

зовнішньої торгівлі з Російською Федерацією – основним торговим партнером 

нашої країни. 

Ми не поділяємо погляди П.Кухти на те, що війна і сильний у 

військовому відношенні ворог можуть стати тими подразниками (а значить і 

чинниками), які вже в найближчому майбутньому можуть призвести до 

поновлення економічного зростання і відповідного підвищення рівня життя 

населення. По-перше, військові конфлікти нерідко мають так би мовити 

заморожений характер, і тому не можуть сприяти загальній консолідації 

суспільства. По-друге, ці конфлікти завжди пов’язані з великими людськими 

втратами і ціна підвищення рівня життя населення стає надто високою. Але в 

будь-якому випадку основним завданням владних структур є вирішення 

проблеми військового протистояння в Донбасі. 

Іншою, не менш важливою проблемою України, яка справляє 

надзвичайно негативний вплив на рівень життя населення, є корупція, яка 

пронизала суспільство з низу до верху. Тотальна корупція вбиває стимули для 

приватної ініціативи, унеможливлює формування економіко інноваційно-

інвестиційного типу,оскільки значна частина коштів виводиться з економіки 

задля формування масштабних інвестицій у владу, яка перетворюється в 

основний ресурс розвитку бізнесу. Тому боротьба з корупцією виступає одним 

з основних чинників підвищення рівня життя населення, у тому числі 

сільського. 

Названі вище два основних чинники мають неекономічний характер. 

Серед економічних чинників основним вважаємо перехід до економіки 

інноваційно-інвестиційного типу, що передбачає не лише збільшення обсягу 

внутрішніх та іноземних інвестицій, але й стимулювання розвитку 

найсучасніших виробництв і галузей народного господарства. 
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Ключове значення при цьому мають бюджетна й податкова реформа, 

основною метою яких повинно стати зниження фіскального навантаження на 

бізнес і скорочення державних витрат. Через державний бюджет повинно 

перерозподілятися не більше 25 відсотків валового внутрішнього продукту, а не 

52 відсотки, як це є зараз. 

Валовий внутрішній продукт є макроекономічним показником, який 

відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг, призначених для 

споживання, експорту і нагромадження, вироблених на території країни. Хоча 

навіть один з архітекторів показника ВВП С.Кузнец виступав проти його 

ототожнення з підвищенням рівня добробуту, все ж на даний час економічна 

наука не розробила кращого показника. 

Економічна наука виділяє кілька стадій руху доходів в економіці: 

утворення доходів, їх первинний розподіл, перерозподіл, формування кінцевих 

(наявних) доходів, а також їх використання для фінансування кінцевого 

споживання і заощадження. Рівень життя населення, таким чином, стає 

результатом руху доходів у суспільстві.  

Економічною наукою розроблені три методи розрахунку ВВП: 

виробничий метод, за видатками та доходами. ВВП, розрахований за 

витратами, включає в себе споживчі витрати населення, валові приватні 

інвестиції, державні закупівлі товарів і послуг, чистий експорт. ВВП, 

розрахований за доходами, включає заробітну плату, процент, ренту, 

амортизацію та непрямі податки. 

Економічне зростання, збільшення обсягу ВВП є основою зростання 

рівня життя сільського населення, але при умові його справедливого розподілу 

й перерозподілу в суспільстві. Визначальним чинником виступає його 

перерозподіл між містом і селом, адже їх внесок в формування «суспільного 

пирога» є далеко не пропорційним відносно до питомої ваги міського та 

сільського населення. 

Найпершою складовою ВВП, розрахованого методом доходів, є заробітна 

плата. У сільській місцевості вона значно нижча порівняно з міськими 
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жителями. Найвищі показники зайнятості сільського населення в якості 

найманих працівників є в торгівлі та освіті, в яких заробітна плата найнижча 

серед інших видів економічної діяльності. За цією складовою у процесі 

формування ВВП сільські жителі перебувають у значно гіршому становищі 

порівняно з міськими жителями.  

 За другою складовою – орендна плата або рента, – яка включає в себе 

доходи, які отримують власники нерухомості, зокрема землі, селяни, 

незважаючи на те, що більшість із них є власниками земельних ділянок, теж 

отримують доходи нижчі від міських жителів, оскільки навіть щомісячний 

платіж за оренду житла в містах нерідко більший за розміром від вартості 

річної оренди великої за розміром земельної ділянки в сільській місцевості. 

Аналогічно в гіршій ситуації опиняються сільські жителі за всіма іншими 

складовими ВВП, розрахованого за доходами. Виключенням є лише доходи за 

такою складовою, як прибутки некорпоративного сектору економіки, до якого 

відносяться одноосібні (індивідуальні) фірми і партнерства, зокрема особисті 

селянські господарства. 

Оскільки сільське населення об’єктивно опиняється в нерівних умовах 

порівняно з міськими жителями при формуванні доходів, ВВП і відповідно 

рівня життя, постає необхідність у їх підтриманні, насамперед через державний 

бюджет, економічна природа якого полягає саме у вирішенні проблеми 

розподілу і перерозподілу ВВП між видами економічної діяльності, верствами 

населення й територіями задля підвищення ефективності функціонування 

економіки та підвищення рівня життя населення.   

На рис. 1.3 схематично зображено процес формування рівня життя 

сільського населення у процесі розподілу і перерозподілу валового 

внутрішнього продукту. Основним джерелом і механізмом перерозподілу є 

державний бюджет та позабюджетні фонди.  
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Рис. 1.3. Формування рівня життя сільського населення у процесі розподілу і перерозподілу ВВП* 
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Незважаючи на складність механізму розподілу і перерозподілу ВВП, з 

даної схеми видно, що в кінцевому рахунку він не дозволяє в достатній мірі 

вирівняти умови отримання сільськими жителями справедливої відповідно до 

сучасних уявлень частки суспільного пирога.  

Більшість каналів розподілу і перерозподілу завершуються в міських 

домогосподарствах. Лише по такому каналу як фінансування розвитку 

соціальної інфраструктури села кінцевими споживачами є сільські 

домогосподарства, що має суттєвий вплив на рівень життя сільського 

населення. 

 

1.3. Теоретичні основи механізму реалізації підвищення рівня 

життя сільського населення 

 

Населення найбагатших країн світу, більшість з яких входить до першої 

двадцятки країн за величиною показника валового внутрішнього продукту на 

одну особу, є основою так званого «золотого мільярду» – найбагатшої частини 

людства. На протилежному кінці розшарування людства за величиною доходів 

перебуває мільярд найбідніших громадян, які проживають на доходи, менші від 

1,25 доларів США на день – саме такий дохід визначений ООН як межа 

крайньої бідності.  

Найбільше бідних родин проживає в Китаї, Індії, багатьох азіатських та 

африканських країнах. Але навіть в найбагатших країнах, таких, як США, 

Норвегія, Данія тощо, питома вага бідних громадян є високою впродовж 

тривалого часу і лише в окремі періоди демонструє тенденцію до скорочення. 

Бідність певної частини населення притаманна усім країнам світу. Для її 

подолання держава як основний регулятор суспільного життя використовує 

різноманітні методи. 

Під механізмом реалізації підвищення рівня життя населення розуміють 

сукупність важелів, інструментів, методів, використовуючи які держава 

встановлює вимоги до громадян, підприємств, інституцій з метою досягнення 
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визначених суспільством стратегічних і тактичних цілей. Однією з 

найважливіших складових механізму є державне регулювання економіки, 

основними цілями якого є забезпечення стабільного розвитку національної 

економіки, раціонального використання природних і виробничих ресурсів, 

забезпечення конкурентоздатності країни та реалізації соціальних цілей 

розвитку суспільства. Серед останніх особливе значення має підтримання рівня 

життя населення загалом та окремих його верств, зокрема сільського населення. 

Ринкова економіка ліберального типу створює передумови для значного 

розшарування населення за величиною доходів як основної складової рівня 

життя. У результаті конкуренції між підприємствами і працівниками на ринку 

праці значна їх частина у зв’язку з відсутністю конкурентних переваг 

опиняються в зоні ризику втрати джерел існування. У погоні за ефективністю 

підприємства намагаються залучати до праці лише найбільш працелюбних та 

кваліфікованих працівників. Вразливими верствами населення в умовах 

ліберальної економіки є також багатодітні родини, пенсіонери, інваліди. В 

таких економіках неминуче виникає конфлікт між ефективністю й соціальною 

справедливістю, який може призвести до значної соціальної напруженості в 

суспільстві.  

Надмірна питома вага бідних, а також зростання глибини бідності, 

розшарування населення за доходами, поглиблення прірви між бідними й 

багатими аж ніяк не можуть стати основою соціальної та тісно пов’язаних з нею 

політичної та економічної стабільності. Ефективний механізм регулювання 

рівня життя населення в умовах сучасної економіки стає запорукою 

формування громадянського суспільства, потужного середнього класу, 

стабільного політичного і соціально-економічного розвитку. Воно здійснюється 

через нормативно-законодавчу діяльність держави, фінансове регулювання, 

цінову політику, соціальну політику й політику у сфері розвитку сільських 

територій (рис. 1.4). 

Держава у процесі здійснення нормативно-законодавчої діяльності 

розробляє і приймає систему відповідних законів і нормативних актів, 
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спрямованих на підвищення рівня життя населення, насамперед підтримання 

доходів найбільш вразливих його верств. На законодавчому рівні формуються 

такі основоположні соціальні стандарти, як прожитковий мінімум, мінімальна 

заробітна плата, мінімальний розмір пенсії, права безробітних та батьків по 

догляду за дітьми, права забезпечення інвалідів тощо. 

 
Рис. 1.4. Основні складові механізму реалізації підвищення рівня життя 

сільського населення* 

*Розроблено автором 
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Не менш важливою є роль держави в ціновому регулюванні на ринках 

продовольчих і непродовольчих товарів і послуг. Держава володіє потужними 

можливостями у цій сфері. Обмежуючи законодавчо розмір торгових націнок, 

регулюючи ставки оподаткування, а також ціни на послуги природних моно-

полістів, держава здатна знижувати, чи, навпаки, підвищувати ціни, що має 

безпосередній вплив на грошові витрати домогосподарств, зокрема сільських. 

Соціальна політика держави у значній мірі реалізується через прийняття 

законодавчо-нормативних актів, основними серед яких є ті, які стосуються 

формування соціальних стандартів. У відношенні до сільського населення 

соціальна політика реалізується, зокрема, через розвиток сільських територій. 

Однак останній має цілком самостійне значення, тому цей напрям державного 

регулювання рівня життя сільського населення виділений окремо. 

Комплексне використання засобів фінансової, цінової, соціальної 

політики та політики у сфері розвитку сільських територій, які реалізуються 

через прийняття законів та підзаконних актів, утворює систему механізму 

реалізації підвищення рівня життя населення, зокрема сільського. Одночасно ця 

система є сукупністю конкретних важелів, інструментів, методів (рис. 1.5). 

Оскільки конкретні інструменти є деталізацією важелів, у зв’язку з обмеженим 

розміром схеми вони не наведені. 

На рис. 1.5 виділено окремо політичні методи, оскільки для вирішення 

багатьох питань, безпосередньо пов’язаних з регулюванням рівня життя насе-

лення, у тому числі сільського, потрібна політична воля з боку владних струк-

тур. Використання цього методу посилюється в умовах соціально-економічних 

та політичних криз, наглядним прикладом чого стали пропозиції уряду до 

бюджету на 2015 р., більшість з яких у кінцевому рахунку не були прийнятими.  

Планувалося впровадження плати за майно, починаючи з першого квад-

ратного метра загальної площі житлових і нежитлових приміщень, зняття над-

бавок до заробітних плат вчителям і викладачам, підвищення віку виходу на 

пенсію чоловіків та жінок, заборона отримання пенсії працюючим пенсіонерам 

тощо.  
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Рис. 1.5. Основні важелі та методи механізму реалізації підвищення 

рівня життя сільського населення 

*Розроблено автором 
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Однак зважаючи на результати соціологічних опитувань, які показали 

надзвичайно негативне ставлення населення до таких нововведень, а також на 

співвідношення політичних сил у парламенті, відповідні рішення у вигляді 

законодавчих актів не були прийняті.  

Політичні методи регулювання рівня життя населення використовуються 

зокрема в тих випадках, коли владні структури приймають рішення, які саме 

верстви населення повинні отримати основні вигоди від економічного 

зростання – бідніші чи багатші громадяни, міські чи сільські жителі, дрібні 

бізнесмени чи олігархи, чи, навпаки, оплатити втрати від економічного спаду.  

Використання цього методу характерне для всіх країн світу. У сусідній 

Республіці Польщі, наприклад, існує законодавче обмеження на розмір 

земельних ділянок у власності фермерських господарств, завдяки чому не 

тільки не допускається надто високий рівень концентрації агропромислового 

виробництва, який знижує ступінь його економічної стійкості, але й запобігає 

втечі капіталу з сільської місцевості в міста. Цим самим така політика стає 

однією зі складових національної стратегії вирівнювання рівня життя населення 

в міських та сільських поселеннях. 

Адміністративні методи механізму регулювання рівня життя населення, 

зокрема сільського, використовуються при регулюванні багатьох питань 

розвитку й функціонування соціальної інфраструктури села, охорони 

навколишнього середовища, будівництва й архітектури тощо. При цьому 

використовуються різноманітні норми і нормативи, дотримання яких дозволяє 

забезпечувати задоволення певних потреб сільських жителів. Наприклад, 

обмеження розміру виділених сільськими радами земельних ділянок для 

житлового будівництва з резервного фонду робиться з метою створення умов 

для покращення забезпечення житлом як теперішнього покоління сільських 

жителів, так і майбутніх поколінь.   

До організаційних методів механізму регулювання рівня життя сільського 

населення відносяться насамперед організаційні заходи, спрямовані на реаліза-

цію урядових рішень у цій сфері, покращення діяльності місцевих органів 
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влади, громадських організацій, дорадницьких служб тощо. Так, організація 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, функціонування яких по-

тенційно здатне призводити до підвищення рівня життя сільського населення, 

вимагає не лише формування фінансових ресурсів, матеріально-технічної бази 

та трудових ресурсів, але й проведення кропіткої роз’яснювальної роботи серед 

місцевих сільських жителів з боку створеної для цього ініціативної групи. 

Нормативно-правовий метод використовується у процесі законодавчого 

оформлення рішень, прийнятих органами державної влади у процесі 

використання політичних, економічних, організаційних та адміністративних 

методів. Серед нормативно-правових актів, впливаючих тією чи іншою мірою 

на рівень життя сільського населення, слід виділити ті, які приймаються як 

складова міжнародних зобов’язань країни. Так, у процесі вступу України до 

Світової організації торгівлі розроблялася і була прийнята низка законодавчих 

актів, спрямованих на інтеграцію країни в цю структуру. Серед інших 

законодавчих актів був прийнятий Закон про безпеку продуктів харчування, 

яким зокрема передбачалася фактична заборона реалізації продукції гос-

подарств населення на так званих міських та сільських сільськогосподарських 

ринках з 1 січня 2015 р. Оскільки країна не була підготовленою для виконання 

цього закону, було прийняте рішення про відтермінування його дії, так як це 

нанесло б значну шкоду насамперед доходам сільських домогосподарств. 

Постраждали б також багато міських домогосподарств, які традиційно 

купували селянську продукцію на міських ринках. 

Механізм регулювання рівня життя населення, зокрема сільського, 

будується на використанні різноманітних економічних важелів. Згідно зі 

словником української мови, важіль є засобом, яким можна надати дії, сприяти 

розвитку чого-небудь або пожвавити, підсилити діяльність кого-, чого-небудь. 

Окремі складові частини важелів, які використовуються задля досягнення 

певної мети, в економічній науці називають інструментами. Економічні важелі 

й інструменти є складовою частиною організаційно-економічного механізму 

управління певною системою. 
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Найбільш вагомими важелями механізму регулювання рівня життя 

населення, у тому числі сільського, є розробка й законодавче закріплення 

державних соціальних стандартів і гарантій. Відповідно до Закону України 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «державні 

соціальні стандарти – встановлені законами, іншими нормативно-правовими 

актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються 

рівні основних державних гарантій; державні соціальні гарантії – встановлені 

законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 

забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, 

встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які 

забезпечують рівень життя не нижче від прожиткового мінімуму [157]. 

Цим же законом визначається поняття «прожитковий мінімум» як 

вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування 

організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а 

також мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості. 

Державні соціальні стандарти і гарантії є головною ланкою механізму 

державного регулювання рівня життя населення. Цьому базовим державним 

соціальним стандартом є прожитковий мінімум. На його основі визначаються 

державні соціальні гарантії у сферах доходів населення, житлово-

комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони 

здоров’я та освіти. Державними соціальними гарантіями є: мінімальний розмір 

заробітної плати; мінімальний розмір пенсії за віком; неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян; розміри державної соціальної допомоги та інших 

соціальних виплат; рівень стипендій учням професійно-технічних та студентам 

вищих державних навчальних закладів; індексації доходів населення у 

відповідь на зростання цін; виплати постраждалим внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС; надання гарантованих обсягів соціально-культурного, 

житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування та 
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обслуговування у сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, 

торгівлі та громадського харчування. 

У умовах високих темпів зростання цін прожитковий мінімум як базовий 

соціальний стандарт змінюється по кілька разів на рік з тим, щоб забезпечити 

динамічність процесу підвищення рівня життя населення. У 2006 р. і 2007 р., 

наприклад, в Україні його розмір змінювався по три рази, у 2009 р. – чотири 

рази, а в 2010 р. і 2012 р. – по п’ять разів. У кризових умовах основним методом 

державного регулювання є заморожування розміру прожиткового мінімуму.  

  У табл. 1.1 наведені показники величини прожиткового мінімуму, 

мінімальної заробітної плати та індексів інфляції в Україні. Оскільки протягом 

більшості із 20 наведених років величина прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати змінювалася по кілька разів на рік, то середні 

показники за рік розраховувалися як середня арифметична зважена. 

Аналіз даних табл. 1.1 показує, що впродовж 2000-2014 рр. уряд активно 

використовував такі важелі підвищення рівня життя населення, як прожитковий 

мінімум та мінімальна заробітна плата. Величина прожиткового мінімуму за 

цей час не зростала лише у 2003 р., а розмір мінімальної заробітної плати 

зростав щорічно.  

Загалом у 2014 р. величина прожиткового мінімуму була вищою 

порівняно з 2000 р. у 4,4 разів, а мінімальна заробітна плата – в 11,7 разів. 

Оскільки інтегрований індекс інфляції протягом 2000-2014 рр. склав 3,6 разів, 

це свідчить про зростання реального рівня як прожиткового мінімуму, так і 

мінімальної заробітної плати. 

Світова фінансова криза спричинила значне погіршення показників 

розвитку національної економіки. Однак незважаючи на скорочення обсягу 

ВВП, мінімальні соціальні стандарти у 2009 р. зростали. У 2010 р. темпи їх 

зростання були ще вищими, незважаючи на те, що обсяг ВВП не зміг досягти 

передкризового рівня. Це означає, що політичні сили, які на той час були при 

владі, приймали необґрунтовані, нераціональні рішення у цій сфері з метою 

отримання певних політичних дивідендів. 
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Незважаючи на значне зростання, величина прожиткового мінімуму 

впродовж всього періоду 2000-2014 рр. була заниженою не лише з точки зору 

міжнародних норм, але й навіть з точки зору вітчизняного законодавства. 

Зокрема, «починаючи з 2012 р., коли в Україні вперше офіційно було затвер-

джено розмір прожиткового мінімуму, процес його формування, встановлення 

та затвердження постійно супроводжувався жорсткими дискусіями політичного 

характеру, проте не підлягав змістовному вдосконаленню.  

Таблиця 1.1 

Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та індекси 

інфляції в Україні* 

 

Рік 

Прожитковий мінімум Мінімальна зарплата  

Індекс 

інфляції 
Всього, 

грн. 

% до 

попереднього 

року 

Всього, 

грн. 

% до 

попереднього 

року 

% до 

прожиткового 

мінімуму 

2000 270,1 100,0 104 100 38,5 125,8 

2001 311,3 115,3 118 113,5 37,9 106,1 

2002 342 109,9 152,50 129,3 44,6 99,4 

2003 342 100,0 186,67 122,4 54,6 108,2 

2004 362,23 105,9 237 127,0 65,4 112,3 

2005 423 116,8 300,33 126,7 71,0 110,3 

2006 463,75 109,6 364,58 121,4 78,6 111,6 

2007 518,50 111,8 430 117,9 82,9 116,6 

2008 607,50 117,2 532,50 123,8 87,7 122,3 

2009 701 115,4 643,17 120,8 91,8 112,3 

2010 843,17 120,3 888,25 138,1 105,3 109,1 

2011 914,08 108,4 963,08 108,4 105,4 104,6 

2012 1042,42 114,0 1098,08 114,0 105,4 99,8 

2013 1113,67 106,9 1152,91 105,0 103,5 100,5 

2014 1176 105,6 1218 105,6 103,6 124,9 

2014р. до 

2000 р., 

разів 

 

4,4 

 

х 

 

11,7 

 

х 

 

х 

 

3,6 

*Розраховано автором на основі даних Державної служби статистики 
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Не переглядаються норми споживання продовольчих, непродовольчих 

товарів і послуг. Крім того, величина прожиткового мінімуму не враховує 

низки життєво необхідних витрат на будівництво чи купівлю житла, або 

одержання його в найм, оренду, освіту, оздоровлення, утримання дітей у 

дитячих дошкільних закладах, платні медичні послуги тощо [206]. 

Однією з характерних рис досліджуваного періоду стало випереджаюче 

зростання величини мінімальної заробітної плати порівняно з величиною 

прожиткового мінімуму, в результаті чого їхнє співвідношення покращилося з 

38,5 до 103,6 відсотків. Посткризовий 2010 р. став тим роком, в якому розмір 

мінімальної заробітної плати нарешті перевищив величину прожиткового 

мінімуму. 

Мінімальна заробітна плата в ринковій економіці виконує різноманітні 

функції. Основною серед них є відтворювальна – вона за світовими 

стандартами повинна забезпечувати відтворення працездатності самих 

працівників та їхніх утриманців. Її розмір виступає також еталоном при 

визначенні рівня соціальної підтримки найбідніших верств населення. Крім 

того, вона є основою для розрахунку мінімальної тарифної ставки найманих 

працівників. У процесі виконання мінімальною заробітною платою її функцій 

регулюється рівень життя населення, зокрема сільського, особливо його 

найбідніших верств. 

Але крім соціальних функцій, мінімальна заробітна плата є важливим 

чинником функціонування ринку праці. Так, на думку міністра фінансів Естонії 

Юргена Лігі, високий рівень мінімальної заробітної плати – одна з 

найважливіших причин безробіття й економічного спаду. Це видно з поширеної 

в Європі кризи. Покриваюча всю економіку мінімальна зарплата – це 

суперечлива регуляція, і тому в багатьох успішних країнах, у тому числі в 

Німеччині та Швеції, вона відсутня [90]. 

Спеціальне дослідження в цій сфері проводила французький економіст 

Катрін Саже. У результаті вивчення взаємозв’язку між мінімальною заробітною 

платою і бідністю вона зробила такий висновок: кількість країн у нашій вибірці 
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дозволяє оцінити наслідки мінімальної заробітної плати для рівня бідності з 

використанням міждержавних відмінностей. Як і очікувалося, мінімальна 

заробітна плата (в доларах) – це негативний і важливий чинник бідності [175]. 

Незважаючи на результати досліджень багатьох науковців, які негативно 

ставляться до використання такого важеля державного регулювання рівня 

життя населення, як мінімальна заробітна плата, вважаємо його подальше 

використання в національній економіці актуальним і важливим. Національні 

традиції регулювання трудових відносин між працедавцями та найманими 

працівниками мають тривалий характер і актуальність цього важеля не 

випадкова. Можливо в міру розвитку громадянського суспільства, переважання 

відносин соціального партнерства позбавить його актуальності у майбутньому. 

Важливу роль у процесі регулювання рівня життя населення, у тому числі 

сільського, відіграють також і інші важелі, наведені на рис. 1.5. Однак свою 

увагу ми сконцентрували лише на мінімальних соціальних стандартах і 

гарантіях, оскільки на даний час вони особливо актуальні. 

Слід зазначити, що на даному рисунку відображені лише основні важелі 

механізму  регулювання, які безпосередньо впливають на рівень життя 

населення. Однак опосередковано на нього впливають будь-які рішення уряду з 

регулювання соціально-економічного розвитку. Так, у процесі розробки і 

прийняття Державного бюджету країни були внесені значні зміни в законодавчі 

акти, якими регулюється економічне життя країни. У результаті аналізу цих 

змін аналітик газети «Дзеркало тижня» Ю.Самаєва зробила висновок, що 

«головними викликами 2015-го для українського бізнесу стануть не війна та 

криза, а податки. Вирішивши залучити до бюджету-2015 на 98 млрд. грн. 

більше, ніж 2014-го, уряд зламав через коліно багатьох підприємців, оскільки 

реалізовувати амбіційні плани з наповнення держскарбниці будуть саме 

платники податків, а не Кабмін. Бізнесу доведеться віддавати останню сорочку, 

і жодних поліпшень для його роботи не буде. Податкова реформа істотно 

підвищила фіскальний тиск, при цьому не спростивши, а ускладнивши 
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адміністрування податків і зборів» [163]. Звичайно ж, проблеми бізнесу 

матимуть значний вплив на рівень життя населення. 

Запровадження 5 відсоткового імпортного збору на промислові види 

товарів і 10 відсоткового – на продовольчі групи, передбачені змінами до 

Податкового кодексу в 2015 р., матимуть безпосередній вплив на зростання цін 

на них і відповідно на зниження рівня життя населення. Такі ж наслідки матиме 

запровадження податку на нерухомість і підвищення тарифів на природний газ, 

на чому наполягає Міжнародний валютний фонд. 

Податкові зміни в 2015 р. торкнулися й галузі, від ефективності 

функціонування якої залежить добробут багатьох родин досліджуваного 

регіону. Зокрема, земельний податок підвищено, тваринники, садівники та 

виноградарі втратили дотації від держави, також запроваджено імпортне мито 

на засоби захисту рослин, насіння, мінеральні добрива, сільгосптехніку та 

запчастини, які вже й так істотно подорожчали через знецінення гривні. 

Повністю змінено механізм сплати фіксованого сільськогосподарського 

податку, тепер усі платники ФСП стали «одиночниками» четвертої групи із 

щорічною індексацією бази оподаткування. У результаті аграрії, які платили у 

2014 р. у середньому 6 грн/га, 2015-го заплатять уже 115 грн/га [163]. 

Наведені вище рішення владних структур є рішеннями, прийнятими в 

умовах складної внутрішньополітичної та економічної кризи. Вони прийняті в 

екстремальних умовах необхідності виконання урядом раніше взятих 

зобов’язань перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами. Складність 

політичної та економічної кризи підсилюється зовнішньою агресією з боку 

Росії. 

Ступінь задоволення потреб сільського населення у продовольчих і 

непродовольчих товарах та послугах найтіснішим чином пов’язані з рівнем і 

динамікою цін на них. Сільські жителі нашої країни, як і міські, традиційно 

схильні до першочергової оплати послуг підприємств і організацій житлово-

комунального господарства насамперед газо- та електропостачальницьких 

компаній. Тому ціни на них мають нееластичний характер. Ціни ж на 
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продовольчі та непродовольчі товари значно еластичніші. У зв’язку з цим 

держава використовує принципово відмінні важелі й інструменти регулювання 

цін у цих сферах.  

У випадку перевищення за рахунок зростання цін на певні види житлово-

комунальних послуг визначеного порогу витрат домогосподарств, реалізуються 

програми державних дотацій і субсидій з метою підтримання визначеного 

законодавством рівня доходів домогосподарств. На придбання продовольчих і 

непродовольчих товарів сільськими та міськими домогосподарствами ці 

програми не поширюються. Виникає необхідність пошуку нових форм 

соціальної підтримки найбідніших верств сільського і міського населення. 

Важливим при цьому є вивчення досвіду розвинутих країн світу, які 

реалізують, наприклад, урядові програми продуктових карток. 

Механізм регулювання рівня життя сільського населення реалізується 

через широке різноманіття відповідних програм з чітким визначенням їх цілей і 

фінансування з державного бюджету чи інших джерел. Вважаємо за доцільне 

зазначити, що відсутність такого регулювання, яке характерне далеко не для 

однієї країни світу, однозначно призводить до погіршення показників рівня 

життя населення. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У науковій літературі для визначення рівня добробуту населення 

використовують доволі широке коло соціально-економічних категорій, зокрема 

«рівень життя», «якість життя», «стиль життя», «краще життя», «стандарти 

життя» тощо. Науковці, а також різноманітні міжнародні економічні організації 

розробляють власні підходи до визначення сутності цих категорій, у зв’язку з 

чим їх єдине, загальновизнане трактування поки що не склалося. Через це 

відсутнє чітке розуміння теоретичної сутності рівня життя населення. 

Звертаючи увагу на особливості предмета дисертаційного дослідження, який 

вирізняється регіональним підходом та специфікою сільської місцевості в 
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нашій країні, під рівнем життя слід розуміти ступінь задоволення потреб 

населення, що мають кількісний економічний вимір і підлягають регулюванню 

засобами соціально-економічної політики держави. Такий підхід дозволяє не 

лише давати достовірну оцінку рівня життя населення загалом та його окремих 

суспільних груп, але й виявляти можливості удосконалення механізму 

реалізації його підвищення та обґрунтовувати відповідні заходи з боку 

загальнонаціональних та регіональних органів державного управління. 

2. Дослідження рівня життя сільського населення вимагає вивчення 

особливостей формування його потреб, а також умов їх задоволення. При 

цьому особливу увагу слід звертати на роль особистих підсобних господарств у 

процесі задоволення потреби сільських жителів у продуктах харчування, а 

також на специфіку територіальної організації їх соціально-культурного 

обслуговування. Зроблено висновок про необхідність включення до 

територіальних меж сільської місцевості усіх населених пунктів, які відповідно 

до адміністративного поділу країни мають статус сіл, а також міст, 

розташованих на території сільських адміністративних районів (крім міст 

обласного підпорядкування). Такий підхід дозволяє провести реальну оцінку 

ступеня задоволення потреб сільських жителів у послугах об’єктів соціальної 

інфраструктури. 

3. Основою перманентного підвищення рівня життя населення є 

стійке економічне зростання, відображене у постійному нарощуванні обсягів 

виробництва валового внутрішнього продукту. Чинники зростання ВВП 

поділяють на загальносуспільні та економічні. У першій групі найважливішими 

є загальнополітична стабільність, боротьба з корупцією та тіньовою 

економікою, формування громадянського суспільства, підвищення рівня 

суспільної й економічної активності населення. До другої групи чинників 

відносяться нарощування обсягу інвестицій і формування інвестиційно-

інноваційної моделі розвитку, підвищення курсу національної валюти, 

зниження рівня податкового навантаження на бізнес, формування в суспільстві 

позитивного сприйняття економічних реформ. В окремі історичні періоди 
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розвитку країн можливо досягати підвищення рівня життя населення навіть при 

відсутності економічного зростання. Але таке підвищення не може мати 

довготривалий характер. Однією із загроз щодо економічного зростання та 

підвищення рівня життя населення є висока імовірність попадання в так звану 

«пастку країн з середнім доходом», яке може спричинити значне погіршення 

показників. 

4. Матеріальний добробут, рівень життя окремих суспільних груп, 

конкретних територій країни залежить від особливостей розподільчих відносин, 

насамперед від процесу первинного розподілу, перерозподілу і вторинного 

розподілу валового внутрішнього продукту. Особливе значення при цьому має 

дотримання принципу соціальної справедливості. Рівень життя сільського 

населення визначається не лише ступенем його трудової активності та місцем у 

системі суспільних відносин, але й можливостями його регулювання державою, 

насамперед через державний бюджет як один з найважливіших механізмів 

перерозподілу валового внутрішнього продукту. 

5. Під механізмом реалізації підвищення рівня життя сільського 

населення слід розуміти сукупність важелів, інструментів, методів, 

використовуючи які держава досягає поставленої мети – його підвищення. Вона 

досягається у процесі здійснення нормативно-законодавчої діяльності, 

розробки й реалізації соціальної та цінової політики, фінансового регулювання 

та політики у сфері розвитку сільських територій. 

6. Регулювання рівня життя сільського населення держава здійснює, 

використовуючи різноманітні політичні, нормативно-правові, економічні, 

організаційні, адміністративні та соціально-психологічні методи. Основними 

важелями такого регулювання є встановлення рівня мінімальної заробітної 

плати та пенсій і прожиткового мінімуму, встановлення тарифної сітки окладів 

у державних підприємствах і організаціях, встановлення умов і порядку 

надання субсидій, дотацій і компенсацій населенню, визначення рівня 

оподаткування і податкових пільг, встановлення умов і порядку соціального 

захисту населення, встановлення пільг жителям гірських і депресивних 
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сільських територій. Реалізація кожного з важелів державного регулювання 

рівня життя сільського населення передбачає використання більш конкретних 

інструментів. 

7. Порівняння індексів інфляції, прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати протягом 2000-2014 рр. показало їх значне 

зростання. Якщо інтегрований індекс інфляції за цей час склав 3,6 разів, то 

прожитковий мінімум зріс у 4,4 разів, а мінімальна заробітна плата – в 11,7 

разів. На початок періоду мінімальна заробітна плата у відношенні до 

прожиткового мінімуму складала лише 38,5 відсотків, а на його кінець – 103,6 

відсотків. Особливо високими були темпи зростання прожиткового мінімуму у 

2010 р., коли до влади у країні приходила нова політична сила – партія регіонів. 

Загалом, значне збільшення обсягів виробництва валового внутрішнього 

продукту в ретроспективі призводило до аналогічного підвищення мінімальних 

державних соціальних стандартів і гарантій.  
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Розділ 2 

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ  

 

2.1. Оцінка тенденцій у споживанні сільськими жителями  

товарів та послуг 

 

Рівень життя сільського населення характеризується насамперед обсягом 

спожитих товарів і послуг. У процесі оцінки тенденцій у цій сфері слід 

виходити з того, що протягом 2000-2012 рр. спостерігалося загальне економічне 

зростання (за виключенням 2009 р. як результату світової фінансової кризи). 

При цьому особливе значення має той факт, що економічне зростання 

відбувалося після глибокої соціально-економічної кризи 90-х років минулого 

століття, яка спричинила значне зниження рівня життя населення. 

Упродовж кількох десятиліть до здобуття незалежності нашої країни 

основною сферою зайнятості сільського населення були колишні колгоспи і 

радгоспи, ефективність діяльності яких визначала рівень життя селян. Після 

прийняття Продовольчої програми в колишньому СРСР значна частина 

національного доходу перерозподілялася на користь села через механізму 

дотацій до закупівельних цін на продукцію колгоспів і радгоспів, а також 

компенсації їм витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів і 

будівництво об’єктів соціальної інфраструктури села.  

У результаті формування ринкових відносин, загальної лібералізації 

економіки, розвитку трансформаційних процесів у сільському господарстві 

створювалася нова система взаємовідносин виробників сільськогосподарської 

продукції з її покупцями та державою. У новій економічній реальності 

основною формою ведення сільськогосподарського виробництва стали створені 

в результаті приватизаційних процесів особисті селянські господарства. Питома 

вага сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі виробленої 

сільськогосподарської продукції у Львівській області знизилася до 10 відсотків. 
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Більша частина сільських жителів втратили свої робочі місця і були змушені 

сконцентрувати свої трудові зусилля в особистих господарствах, від успішності 

розвитку яких залежав рівень життя сільських родин.  

Основні доходи селяни отримували в негрошовій формі. Незважаючи на 

важку фізичну працю, селяни належали до найбідніших верств населення 

країни та її регіонів. Рівень споживання товарів і послуг сільськими 

домогосподарствами на кінець 90—х років порівняно з досягнутим на початок 

90-х років минулого століття значно знизився. 

Економічне зростання, яке розпочалося з настанням нового тисячоліття, 

призвело до позитивних змін в більшості показників рівня життя сільського 

населення. Це знайшло своє вираження насамперед у зростанні середньої 

очікуваної тривалості життя при народженні загалом по Львівській області з 

70,1 років у 1994 р. до 73,3 років –у 2013 р. 

Помітні позитивні зміни відбулися у споживанні продуктів харчування. 

Як відомо, відповідні статистичні показники формуються з використанням двох 

способів: балансового та на основі даних статистики домогосподарств. 

Балансовий метод не дозволяє визначити відмінності у споживанні продуктів 

харчування між міськими та сільськими жителями, однак дає змогу визначити 

загальні тенденції у цій царині. 

У результаті аналізу даних табл. 2.1 встановлено, що протягом 2000-2013 

рр. відбулися позитивні зміни в якості харчового раціону населення Львівської 

області. Так, споживання найбільш цінних видів продуктів харчування:м’яса та 

м’ясопродуктів збільшилося з 32,1 до 49,3 кг, овочів та баштанних – з 92,8 до 

144,8 кг, плодів, ягід та винограду – з 32,4 до 49,5 кг. Це означає, що харчовий 

раціон місцевих жителів став багатшим на білки та вітаміни як основні 

компоненти раціонального харчування сучасної людини. У той же час значно 

скоротилося споживання молока і молочних продуктів, хліба і хлібопродуктів, 

цукру та виробів з нього. Однак, незважаючи на значне покращення харчового 

раціону жителів Львівської області впродовж 2000-2013 рр., він залишався 

дещо гіршим порівняно з 1990 р. У ньому було менше м’яса і м’ясопродуктів, 
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молока і молочних продуктів, хоча зросло споживання овочів та баштанних. 

Позитивним фактом стало значне скорочення споживання хліба і 

хлібопродуктів. 

Таблиця 2.1 

Споживання основних продуктів харчування на одну особу за рік, кг* 

Показник Норма 1990 р. 2000 р. 2010 р. 2013 р. 

М'ясо і м’ясопродукти  70 60,1 32,1 45,9 49,3 

Молоко і молочні 

продукти 

 

360 

 

378,9 

 

264,8 

 

210,5 

 

238,7 

Яйця, штук 285 266 175 266 295 

Хліб і хлібні продукти 107 159,6 126,8 104,7 107,2 

Картопля 120 161,0 146,6 154,5 158,6 

Овочі та баштанні 152 78,5 92,8 126,1 144,8 

Плоди, ягоди та виноград 120 51,3 32,4 45,5 49,5 

Цукор 38,4 47,9 35,9 33,9 38,1 

Олія 13,7 10,8 8,9 15,7 14,3 

Риба та рибопродукти 14,5 12,5 6,0 11,3 11,2 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Порівняння фактичних показників споживання основних продуктів 

харчування з фізіологічними нормами, розробленими дієтологами, показало, 

що населення Львівської області споживає значно менше від норми м’яса і 

м’ясопродуктів, молока і молочних продуктів, плодів, ягід та винограду, риби 

та рибопродуктів. У той же час надмірним було споживання картоплі. 

Статистика домогосподарств містить матеріали, які дозволяють 

проводити аналіз тенденцій у споживанні основних продуктів харчування суто 

сільськими жителями. Слід зазначити, що ці показники за абсолютним рівнем 

відрізняються від показників, розрахованих з використанням балансового 

методу. 

Упродовж 2000-2013 рр. найвищими булим темпи зростання споживання 

сільськими жителями Львівської області риби та рибопродуктів (з 0,5 до 1,2 кг з 
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розрахунку на одну особу в місяць, тобто у 2,4 разів (табл. 2.2). Також 

високими були темпи зростання споживання м’яса і м’ясопродуктів, олії та 

інших рослинних жирів, овочів та баштанних, фруктів, ягід, горіхів та 

винограду. Скоротилося споживання лише двох видів з кола основних 

продуктів харчування – молока та молочних продуктів і картоплі. Загалом 

харчовий раціон сільських жителів впродовж 2000-2013 рр. за якісними 

характеристиками покращився і майже не поступався раціону міських жителів. 

Таблиця 2.2  

Споживання продуктів харчування в сільських домогосподарствах 

 (з розрахунку на одну особу за місяць, кг)* 

 

Показник 

 

2000 р. 

 

2005 р. 

 

2010 р. 

 

2013 р. 

2013р. 

до 2000 

р., % 

М'ясо і м’ясопродукти  2,4 2,7 2,9 3,7 154,2 

Молоко і молочні продукти 37,1 30,6 19,9 23,5 63,3 

Яйця, штук 16 16 16 18 112,5 

Риба і рибопродукти 0,5 0,9 1,1 1,2 240,0 

Цукор 3,1 2,8 2,6 3,1 100,0 

Олія та інші рослинні жири 1,7 1,8 2,1 2,0 117,6 

Картопля 16,2 14,5 11,9 11,3 69,8 

Овочі та баштанні 7,8 8,5 8,3 10,1 129,5 

Фрукти, ягоди, горіхи, 

виноград 

 

1,8 

 

2,0 

 

1,9 

 

2,7 

 

150,0 

Хліб і хлібні продукти 9,3 10,8 9,7 9,9 106,5 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Статистика домогосподарств не містить даних про диференціацію 

споживання продуктів харчування в розрізі адміністративних районів області. 

Однак вона дозволяє проводити аналіз показників споживання у розрізі різних 

доходних груп населення. Для цього всі домогосподарства  поділяються на 

одинадцять доходних груп і десять так званих децильних груп. Оскільки 

зарубіжні економісти, як правило, використовують для аналізу дані в розрізі 
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децильних груп, то аналогічно поступимо й ми. Зауважимо, що саме такий 

поділ всієї сукупності домогосподарств дозволяє забезпечити високий рівень 

достовірності результатів аналізу, адже до кожної з цих груп включено 

однакову кількість домогосподарств. 

У результаті порівняння показників споживання основних продуктів 

харчування по децильних групах домогосподарств встановлено значні 

відмінності між ними. У десятій (найвищій) групі спожито більше всіх видів 

продуктів харчування, ніж у першій (найнижчій) групі (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3  

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах за децильними 

групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних 

доходів, 2013 р. (у середньому за місяць з розрахунку на одну особу, кг)* 

Показник 

п
ер

ш
а 

д
р
у
га

 

тр
ет

я
 

ч
ет

в
ер

та
 

п
’я

та
 

ш
о
ст

а 

сь
о
м

а 

в
о
сь

м
а 

д
ев

’я
та

 

д
ес

я
та

 

М'ясо і 

м’ясопродукти  

 

2,5 

 

3,9 

 

4,0 

 

3,8 

 

4,5 

 

4,4 

 

4,4 

 

4,6 

 

5,3 

 

5,0 

Молоко і молочні 

продукти 

 

13,9 

 

15,1 

 

16,2 

 

15,6 

 

15,6 

 

18,3 

 

17,6 

 

19,4 

 

21,2 

 

24,0 

Яйця, штук 17 20 18 18 21 19 20 21 25 22 

Хліб і хлібні 

продукти 

 

7,9 

 

8,8 

 

8,7 

 

8,4 

 

9,0 

 

9,1 

 

8,5 

 

8,9 

 

8,9 

 

9,6 

Картопля 6,5 8,0 7,3 7,0 8,6 8,9 8,5 7,7 10,2 9,4 

Овочі та баштанні 6,9 9,7 8,5 9,1 10,6 10,3 9,7 9,6 11,9 11,8 

Плоди, ягоди та 

виноград 

 

2,6 

 

4,0 

 

3,7 

 

3,8 

 

4,6 

 

4,2 

 

3,8 

 

4,0 

 

5,9 

 

6,2 

Цукор 2,6 2,9 2,8 2,8 3,2 3,2 3,1 2,8 3,4 3,4 

Олія 1,7 2,2 1,8 1,9 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0 2,1 

Риба та 

рибопродукти 

 

0,8 

 

1,3 

 

1,1 

 

1,3 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,7 

 

1,8 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Аналіз даних про споживання основних продуктів харчування недос-

татній для формування уявлення про обсяг і динаміку їх у цілому. Для цього 

необхідний аналіз енергетичної цінності раціону та вмісту в ньому білків, жирів 

та вуглеводів. Оскільки найбільш цінними серед так званих незамінних 

факторів харчування є білки, то серед даних табл. 2.4 ми обмежилися лише 

ними.  

Таблиця 2.4 

Енергетична цінність і вміст білків у спожитих продуктах харчування в 

домогосподарствах за децильними групами залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів, 2013 р. (в середньому 

за добу з розрахунку на одну особу, кг)* 

Група 

Енергетична цінність 

(ккал) 
Білки, г 

2000 р. 2013 р. 2000 р. 2013 р. 

Всі домогосподарства 3265 3332 84 89 

у тому числі за 

децильними групами 

    

Перша 2111 2688 55 70 

Друга 2451 3288 64 86 

 Третя 2635 3137 67 85 

Четверта 3011 3106 75 83 

П’ята 3275 3498 85 91 

 Шоста 3386 3514 87 93 

Сьома 3676 3344 96 89 

Восьма 4214 3383 106 93 

Дев’ята 4356 3755 114 104 

Десята 5445 3834 142 108 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Відповідно до фізіологічних норм, енергетична цінність добового раціону 

середньостатистичного жителя країни повинна складати 2800-2850 ккал на 

добу,  а білка – 80 г. У 2013 р. фактичні показники у Львівській області 
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складали відповідно 3332 ккал і 89 г, тобто були дещо вищими від 

рекомендованих дієтологами норм. При цьому показник енергетичної цінності 

добового раціону в першій децильній групі відповідав нижній межі 

фізіологічної норми, а показник добового споживання білка був нижчим від 

норми. У всіх інших децильних групах домогосподарств ці показники були або 

вищими від норм, або значно вищими. 

Порівняно з 2000 р. енергетична цінність добового раціону та його 

забезпечення білком по всій сукупності домогосподарств у 2013 р. зросли не 

значно. Однак всередині груп ці зміни були більш помітними. У 2000 р. 

домогосподарства трьох перших груп були в недостатній мірі забезпеченими 

енергетичною цінністю добового раціону, а за білком – перших чотирьох груп. 

Це означає, що в 2000 р. 30 відсотків родин у Львівській області мали 

недостатню забезпеченість продуктами харчування, а білком – 40 відсотків. 

Реально йдеться про те, що ці родини періодично чи епізодично голодували.  

Протягом 2000-2013 рр. активно відбувався процес вирівнювання обсягів 

і структури харчування в різних доходних групах населення. З даних табл. 2.4 

видно, що в окремих децильних групах відбувалося скорочення показників. Це 

призвело до значного зниження рівня диференціації споживання продуктів 

харчування. Якщо в 2000 р. енергетична цінність добового раціону в останній 

(десятій) децильній групі домогосподарств була вищою порівняно з першою 

групою в 2,6 разів, то у 2013 р. – в 1,4 разів. Аналогічний показник щодо 

забезпечення харчових раціонів білком знизився з 2,6 до 1,5 разів. 

Отже, зміни, які відбулися в забезпеченні населення продуктами 

харчування впродовж 2000-2013 рр., були позитивними. Якщо на початок 

досліджуваного періоду практично для третини населення Львівської області 

було характерним напівголодне існування, то на кінець періоду всі жителі мали 

змогу забезпечити собі достатній харчовий раціон. Цей висновок стосується як 

міських, так і сільських жителів. 

Сільські жителі мають кілька варіантів забезпечення продуктами 

харчування: придбати їх на ринку, виробити у власному особистому 



 

 

63 

господарстві, заготовити в порядку самозаготівель. У періоди криз особливого 

значення набуває розвиток особистих селянських господарств, які в західній 

економічній літературі називають «господарствами виживання». В часи 

економічного зростання значення цих господарств у продовольчому 

забезпеченні сільських домогосподарств, як правило, знижується. 

Протягом 2000-2013 рр. частка спожитих сільськими жителями продуктів 

харчування, вироблених в особистих підсобних господарствах, значно 

знизилася (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5  

Частка спожитих сільськими жителями продуктів харчування, вироблених 

в особистих підсобних господарствах, % (у середньому за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

М'ясо і м’ясопродукти  66,5 37,5 23,7 29,7 

Молоко і молочні продукти 88,6 58,4 61,5 40,7 

Яйця, штук 92,3 75,6 72,5 48,0 

Риба і рибопродукти 13,3 1,1 2,4 1,7 

Цукор 6,1 4,4 1,9 1,9 

Олія та інші рослинні жири 0,1 - - - 

Картопля 98,0 98,6 91,1 100,0 

Овочі та баштанні 81,0 61,2 48,9 63,1 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 80,6 49,8 27,9 37,6 

Хліб і хлібні продукти 25,2 13,4 4,5 7,0 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Особливо високими темпами знижувалася питома вага м’яса та 

м’ясопродуктів, фруктів, ягід та винограду, а також хліба і хлібопродуктів. 

Якщо в 2000 р. кожна четверта хлібина, спожита сільськими жителями, була 

виготовлена в особистому господарстві, то у 2013 р. – кожна чотирнадцята. 

Високою залишається питома вага вироблених в особистих господарствах 

молока і молочних продуктів, а також овочів та баштанних, яка досягає майже 

50 відсотків. Як і раніше, практично вся спожита селянськими 
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домогосподарствами картопля – власного виробництва. Цю культуру можна 

вважати королевою посівних площ в особистих селянських господарствах 

досліджуваного регіону. 

Дані табл. 2.5 свідчать про кардинальні зміни в економічній поведінці 

сільських домогосподарств впродовж 2000-2013 рр. На початок 2000 р. вони 

були змушеними концентрувати свої трудові зусилля на самозабезпеченні 

продуктами харчування, оскільки у зв’язку з масовим безробіттям та 

надзвичайно низьким рівнем заробітної плати для їх придбання в торговельних 

закладах не було потрібних грошових коштів. У процесі економічного 

зростання можливості працевлаштування та отримання вищої заробітної плати 

поліпшувалися. Селяни поступово змогли перейти від політики 

самозабезпечення продовольством до політики переважного придбання 

продовольчих товарів на ринку. Такі зміни в економічній поведінці сільських 

домогосподарств можна вважати раціональними, оскільки вони призводять не 

лише до підвищення рівня добробуту самих родин, але й до підвищення рівня 

суспільного добробуту, адже при цьому зростає продуктивність праці. 

З даних табл. 2.6 видно, що означені вище зміни в економічній поведінці 

сільських домогосподарств були характерними для всієї їх сукупності в 

досліджуваному регіоні. Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в 

особистих підсобних господарствах, в десятій децильній групі у 2013 р. не 

надто відрізняється від першої групи практично по всіх основних видах 

продуктів. Слід зазначити, що більша частина домогосподарств десятої 

(найвищої) децильної групи досягли такого рівня грошових доходів, при якому 

вони можуть собі дозволити купувати такий вид продовольства, як картопля, 

що зазвичай виробляється в особистому господарстві. 

Таким чином, протягом 2000-2013 рр. сільські домогосподарства перетво-

рилися з господарств переважно натурального типу в активних покупців 

продовольчих товарів на ринку. Вони стали одним з чинників формування 

попиту на агропродовольчому ринку, а не лише пропозиції. Такі зміни в їхній 

економічній поведінці свідчать про загальне зростання рівня життя. 
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Таблиця 2.6 

Частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих підсобних 

господарствах, за децильними групами залежно від розміру 

середньодушових еквівалентних загальних доходів, 2013 р. (в середньому 

за місяць з розрахунку на одну особу, кг)* 

Показник 

п
ер

ш
а 

д
р
у
га

 

тр
ет

я
 

ч
ет

в
ер

та
 

п
’я

та
 

ш
о
ст

а 

сь
о
м

а 

в
о
сь

м
а 

д
ев

’я
та

 

д
ес

я
та

 

М'ясо і 

м’ясопродукти  

 

6,4 

 

4,6 

 

14,0 

 

5,8 

 

11,0 

 

8,5 

 

12,1 

 

12,4 

 

16,3 

 

9,3 

Молоко і молочні 

продукти 

 

14,5 

 

23,3 

 

37,5 

 

20,8 

 

31,4 

 

24,6 

 

20,5 

 

22,4 

 

33,0 

 

15,4 

Яйця, штук 15,4 18,0 29,2 13,0 17,2 23,5 21,9 19,6 25,0 12,4 

Хліб і хлібні 

продукти 

 

2,2 

 

1,8 

 

5,7 

 

0,9 

 

4,2 

 

1,0 

 

2,7 

 

2,6 

 

7,9 

 

5,1 

Картопля 72,3 49,8 75,4 62,2 55,1 61,2 94,1 84,8 70,8 49,3 

Овочі та баштанні 42,3 22,8 36,2 27,4 28,5 29,8 41,9 32,6 36,1 23,0 

Плоди, ягоди та 

виноград 

 

8,8 

 

5,6 

 

13,4 

 

7,9 

 

9,0 

 

11,7 

 

18,9 

 

8,9 

 

17,7 

 

8,3 

Цукор 0,6 0,5 1,0 0,6 0,9 0,7 1,1 0,7 2,5 0,7 

Олія - - - - - - - - - - 

Риба та 

рибопродукти 

 

6,3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

0,4 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Значні позитивні зміни протягом 2000-2014 рр. відбулися також в 

забезпеченні домогосподарств непродовольчими товарами, зокрема товарами 

тривалого користування (табл. 2.7). Якщо в 2000 р. лише 2,1 відсотків 

населення мали персональний комп’ютер та 1,6 відсотків – мікрохвильову піч, 

то в 2014 р. ці показники зросли відповідно до 29,1 і 46,4 відсотків.  
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Таблиця 2.7 

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого 

користування, відсотків до загальної кількості* 

Вид товару 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2014 р. 

Частка домогосподарств, які мають:     

Телевізори кольорові 68,8 88,3 96,1 97,4 

Відеоплеєри, відеомагнітофони 12,9 20,5 31,6 26,0 

Магнітофони, магнітоли 43,1 47,5 16,5 11,5 

Фотоапарати 21,6 40,2 28,7 29,0 

Персональні комп’ютери 2,1 7,7 22,1 29,1 

Холодильники 83,0 93,9 99,0 98,8 

Морозильники 1,5 4,2 12,0 26,6 

Мікрохвильові печі 1,6 8,7 34,9 46,4 

Кухонні комбайни 3,3 6,3 13,0 22,3 

Пральні машини  65,2 76,2 89,1 92,1 

Електропилососи 50,6 65,9 77,1 79,8 

Швейні машини  38,5 33,8 27,0 28,1 

Супутникові антени 1,4 1,3 15,9 26,1 

Мотоцикли, сноумобілі 2,2 1,9 0,6 1,4 

Велосипеди 30,1 36,2 31,5 37,1 

Автомобілі 13,5 13,1 16,4 23,6 

Мобільні телефони … 36,4 88,1 97,5 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Аналогічні тенденції спостерігалися в забезпеченні іншими групами 

товарів тривалого користування. Недостатніми можна вважати лише темпи 

зростання забезпечення родин легковими автомобілями – за досліджуваний 

період цей показник зріс з 13,5 до 23,6 відсотків. 

У розвинутих європейських країнах статистика вже давно визначає 

кількість автомобілів на 1000 осіб, оскільки в них автомобіль не відноситься до 

предметів розкоші. В нашій країні легковий автомобіль залишається 

недоступним для більшої частини міських та сільських родин. Якщо в 

харчуванні та забезпеченні багатьма видами непродовольчих товарів тривалого 
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користування ми практично досягли середньоєвропейських показників, то в 

забезпеченні автомобілями ситуація склалася значно гіршою.  

Серед усіх видів благ, якими користуються міські та сільські жителі, 

найдорожчим є житло. Традиційно і в радянські часи, і в умовах незалежної 

української держави селяни самі собі його будували. Якщо міські жителі 

донедавна мали можливість отримати квартиру за рахунок держави, то селяни 

могли і надалі можуть розраховувати лише на власні можливості в цій сфері. 

Протягом 2000-2013 рр. загальна площа сільського житлового фонду 

Львівської області зросла з 22,3 до 25,5 млн м2 тобто на 14,3 відсотків (табл. 

2.8). При цьому житлова площа зростала більш низькими темпами – на 9,7 

відсотків, а загальна площа на одного сільського жителя, навпаки, вищими – на 

23,2 відсотків, насамперед завдяки скороченню загальної чисельності 

сільського населення. 

Таблиця 2.8 

Сільський   житловий фонд на кінець року та його обладнання* 

Показник 2000р. 2005р. 2010р. 2013р. 2013р. до 

2000р., % 

Сільський житловий фонд 

Загальна площа, млн м2 22,3 23,1 24,4 25,5 114,3 

Житлова площа, млн м2 14,5 14,9 15,5 15,9 109,7 

У середньому на одного 

мешканця, загальної площі 

 

20,7 

 

22,4 

 

24,3 

 

25,5 

 

123,2 

Частка загальної площі житла, обладнаної, % 

Водопроводом 10,5 13,7 26,9 35,1 Х 

Каналізацією 7,5 10,7 24,5 33,7 Х 

Опаленням  13,9 15,4 26,0 33,7 Х 

Газом 80,9 81,7 83,5 83,8 Х 

Гарячим водопостачанням 4,5 4,5 18,3 26,2 Х 

ваннами 6,8 9,0 22,7 30,9 Х 

Підлоговими електроплитами 0,1 0,1 0,1 0,2 Х 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Покращення забезпечення сільського населення житлом протягом 2000-

2013 рр. відбувалося в усіх адміністративних районах Львівської області 

(додаток А). Скорочення загальної житлової площі в Миколаївському та 

Стрийському районах викликане змінами в адміністративному поділі. 

Найвищими темпами цей показник зростав в Городоцькому (на 50,2 відсотків), 

Дрогобицькому (на 46,7 відсотків) та Кам’янка-Бузькому (на 35,8 відсотків) 

районах. Нижчими від десяти відсотків були темпи зростання загальної площі в 

сільських населених пунктах Жидачівського та Золочівського районів. 

У 2013 р. найкраще забезпеченими загальною площею житла з 

розрахунку на одну особу були жителі сіл Пустомитівського, Буського, 

Городоцького та Жидачівського районів (табл. 2.9). Однак загалом рівень 

диференціації цього показника в розрізі адміністративних районів був 

невисоким –  найвищий серед них (у Пустомитівському районі – 31,9 м2) був 

більшим від найнижчого (в Старосамбірському районі – 21,8 м2) у 1,5 раза. 

Найвищими темпи зростання загальної площі житла на одну особу були в 

Пустомитівському та Перемишлянському районах. Якщо в першому з них, 

розташованому безпосередньо навколо м.Львова, цей показник зростав за 

рахунок високих темпів житлового будівництва, то у другому – одному з 

найвіддаленіших і депресивних районів – за рахунок скорочення чисельності 

сільських жителів. 

У 2013 р. у сільській місцевості Львівської області прийнято в 

експлуатацію 243,5 тис. м2 загальної площі житла, що значно більше, ніж у 

2005 р. та 2010 р. (додаток Б). Найбільш інтенсивно сільське житлове 

будівництво в приміських Пустомитівському, Дрогобицькому, Стрийському та 

Яворівському районах. Значну частину (а нерідко і переважаючу) частину 

сільських забудовників у цих районах складали міські жителі. Найвищим 

показник прийняття в експлуатацію житла з розрахунку на 1000 мешканців у 

2013 р. склався в Пустомитівському (765,3 м2 загальної площі), а найнижчим – 

в Радехівському (2,9 м2). 

 



 

 

69 

Таблиця 2.9 

Забезпеченість сільського населення житлом на кінець року, м2 

 у середньому на одного мешканця* 

Район 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 
2013р. до 

2000р., % 

Бродівський 22,2 23,2 24,4 25,7 115,8 

Буський 23,4 25,0 26,9 27,4 117,1 

Городоцький 23,0 23,4 25,9 27,5 119,6 

Дрогобицький 22,2 23,5 25,1 26,5 119,4 

Жидачівський 21,7 23,8 26,2 27,5 126,7 

Жовківський 19,4 20,6 21,9 22,5 116,0 

Золочівський 20,5 22,7 24,3 25,9 126,3 

Кам’янка-Бузький 21,1 22,6 25,0 26,2 124,2 

Миколаївський  20,9 23,5 25,6 26,5 126,8 

Мостиський 22,1 23,4 24,8 25,1 113,6 

Перемишлянський 19,6 22,5 25,3 26,5 135,2 

Пустомитівський 22,5 25,7 29,2 31,9 141,8 

Радехівський 21,7 23,3 25,2 25,8 118,9 

Самбірський 19,6 21,4 23,4 25,2 128,6 

Сколівський 17,6 19,1 21,0 22,4 127,3 

Соокальський 19,0 20,7 21,7 22,7 119,5 

Старосамбірський 20,3 21,1 21,6 21,8 107,4 

Стрийський  19,9 21,3 23,4 24,7 124,1 

Турківський 19,8 21,0 22,2 22,3 112,6 

Яворівський 18,1 19,6 21,6 23,3 128,7 

Всього по області 20,7 22,4 24,3 25,5 123,2 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Функціональність житла забезпечується розвитком його обладнання 

різноманітними видами благ, серед яких найбільш важливими є наявність 

водопроводу, каналізації, опалення тощо.  
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У 2013 р. рівень забезпечення сільського житлового фонду водопроводом 

зріс з 10,5 до 35,1 відсотків, каналізацією – з 7,5 до 33,7 відсотків, гарячим 

водопостачанням – з 4,5 до 26,2 відсотків (табл. 2.8). Значно покращився також 

ступінь обладнання сільського житлового фонду ваннами, підлоговими електро-

плитами. Загалом, впродовж 2000-2013 рр. активно відбувався процес зближен-

ня ступеня обладнання сільського житлового фонду благами ще до недавнього 

часу характерними майже виключно для міських жителів. Вирівнювання жит-

лово-комунальних умов проживання міських та сільських жителів стало преро-

гативою не лише європейських країн, але й жителів досліджуваного регіону. 

Цей процес характерний насамперед для мешканців сіл приміської зони, 

особливо великих міст – Львова, Дрогобича, Червонограда, Стрия тощо. Однак 

навіть жителі віддалених від міст сільських населених пунктів в основній масі 

намагаються підтримувати аналогічне відношення до обладнання власного 

житла. Активно змінюються соціальні стандарти в цій сфері, що 

підтверджується даними додатку В. 

У 2013 р. найвищим рівень обладнання сільського житлового фонду 

водоводом був у Пустомитівському, Стрийському та Миколаївському районах, 

а найнижчим – у Мостиському та Турківському. Аналогічні відмінності 

спостерігаються також щодо забезпечення іншими видами комунальних благ.  

Новозбудовані сільські садиби, як правило, обладнуються сучасними 

видами комунальних благ. Тому найвищий середній показник склався в тих 

адміністративних районах Львівської області, в яких процес введення в дію 

нового житла є найбільш інтенсивним. Однак при цьому значна частина 

сільських жител давнішої забудови також переобладнується відповідно до 

сучасних стандартів. 

Серед об’єктів соціальної інфраструктури села після житлово-

комунального господарства найважливішими, напевне, є ті, які забезпечують 

необхідний рівень конкурентоспроможності особи на ринку праці. Це 

насамперед об’єкти охорони здоров’я та світи, оскільки тільки здорова й 

освічена особа здатна бути конкурентоздатною в умовах ліберальної економіки. 
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Упродовж 2000-2013 рр. показник забезпечення населення лікарняними 

ліжками (на 10 тис. осіб) знизився з 96,3 до 93,5 (табл. 2.10). Найбільш 

високими були темпи скорочення цього показника у Стрийському та Пустоми-

тівському районах, тобто в них відбувається процес переорієнтації системи 

медичного обслуговування з місць проживання до регіональних центрів. 

Таблиця 2.10 

Забезпеченість населення лікарняними ліжками (на 10 тис. осіб)* 

Район 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2013р. до 

2000р., % 

Бродівський 78,3 68,0 68,3 67,4 86,1 

Буський 76,0 67,0 61,2 58,2 76,6 

Городоцький 63,7 69,0 68,5 68,9 107,8 

Дрогобицький 40,0 42,0 41,6 41,6 104,0 

Жидачівський 61,3 64,4 68,2 67,3 109,8 

Жовківський 59,1 56,6 53,7 52,7 89,2 

Золочівський 73,6 72,7 72,4 73,0 99,2 

Кам’янка-Бузький 58,4 59,6 59,1 54,1 92,6 

Миколаївський  132,0 119,4 121,8 122,3 92,7 

Мостиський 56,4 58,2 54,8 49,7 88,1 

Перемишлянський 69,3 75,2 71,6 66,5 96,0 

Пустомитівський 44,7 39,2 28,4 27,9 62,4 

Радехівський 66,0 64,0 62,6 60,1 91,1 

Самбірський 46,0 43,8 42,3 42,7 92,8 

Сколівський 55,4 46,0 46,5 46,0 83,0 

Сокальський 73,3 71,3 64,5 61,1 83,4 

Старосамбірський 74,1 77,8 70,3 63,0 85,0 

Стрийський  90,1 60,1 58,7 46,6 51,7 

Турківський 63,8 66,6 69,4 69,3 108,6 

Яворівський 64,4 61,4 58,0 57,0 88,5 

Всього по області 96,3 97,0 97,9 93,5 97,1 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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У той же час у віддалених Жидачівському та Турківському районах 

рівень забезпечення населення лікарняними ліжками зріс. Таку політику уряду 

та органів місцевого самоврядування слід вважати раціональною, оскільки вона 

дозволяє забезпечувати досягнення необхідного результату у сфері охорони 

здоров’я населення при менших суспільних затратах. 

Безпосередньо пов’язаним з показником забезпечення населення 

лікарняними ліжками є показник забезпечення лікарями всіх спеціальностей. 

Протягом 2000-2013 рр. він зріс з 54,9 до 57,0 з розрахунку на 10 тис. осіб 

(додаток Д). Зазначимо, що цей показник значно вищий порівняно з 

показниками розвинутих європейських країн. Очевидно, що продуктивність 

праці вітчизняних лікарів значно нижча від аналогічного показника їх 

європейських колег. 

Відносно політики вітчизняних урядів щодо отримання якісної освіти 

сільськими жителями, то вона загалом спрямовувалася на те, щоб вона була не 

нижчою від міських жителів. Заради цього було в основному збережено мережу 

сільських загальноосвітніх шкіл, а також обсяги її фінансування. Якщо оцінити 

можливості суспільства щодо збереження сформованої впродовж десятиліть 

системи загальноосвітньої підготовки населення, то вони були в достатній мірі 

реалізованими. 

Очевидно, що найбільш складними проблемами у сфері освіти стали 

проблеми дошкільної та вищої освіти. Оскільки проблеми розвитку вищої 

освіти в нашій країні аж ніяк не пов’язані з соціальними проблемами села, то 

зосередимося на проблемах дошкільної освіти. Упродовж 2000-2013 рр. ступінь 

охоплення дітей дошкільними навчальними закладами зріс з 23,1 до 45,4 

відсотків (табл. 2.11). Лише у Бродівському та Кам’янка-Бузькому цей показник 

був вищим від 50 відсотків. В усіх інших районах він у 2013 р. був нижчим. 

Так, у Дрогобицькому районі дитячі дошкільні заклади відвідувала лише кожна 

восьма дитина, у Турківському – кожна сьома, а в Миколаївському – кожна 

п’ята. 
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Таблиця 2. 11 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами,  

на кінець року, %* 

Район 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

Бродівський 30,3 40,8 49,7 53,3 

Буський 8,5 17,3 28,8 30,2 

Городоцький 14,9 22,0 26,9 31,6 

Дрогобицький 2,1 3,9 10,1 12,8 

Жидачівський 16,6 25,1 34,3 41,9 

Жовківський 17,0 25,6 34,1 36,3 

Золочівський 18,4 23,7 30,1 36,1 

Кам’янка-Бузький 20,4 33,1 50,9 52,1 

Миколаївський  12,0 13,8 19,1 22,6 

Мостиський 6,3 11,4 22,2 30,1 

Перемишлянський 10,1 19,5 27,8 29,7 

Пустомитівський 17,2 23,0 25,9 30,2 

Радехівський 21,6 29,1 43,7 49,8 

Самбірський 8,1 10,3 28,1 32,2 

Сколівський 11,1 16,9 23,7 27,8 

Сокальський 24,4 33,6 42,5 47,4 

Старосамбірський 9,2 11,9 16,4 29,8 

Стрийський  18,1 17,5 27,7 33,1 

Турківський 2,9 4,4 8,4 14,9 

Яворівський 44,0 29,5 33,3 36,3 

Всього по області 23,1 33,0 41,4 45,4 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Для сільського населення важливою є наявність закладів торгівлі, в яких 

селяни можуть реалізувати свої потреби в продовольчих та непродовольчих 

товарах. У процесі аналізу даних табл. 2.12 встановлено, що роздрібний 
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товарооборот підприємств протягом 2000-2013 рр. зріс з 683 до 7787 грн на 

одну особу, тобто в 11,4 раза. Найвищими темпи зростання були в 

Пустомитівському районі, а найнижчими – у Жидачівському. 

Таблиця 2.12 

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за рік, грн*  

Район 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 
2013р. до 

2000р., 

разів 

Бродівський 318 763 1967 3637 11,4 

Буський 302 619 2216 3045 10,1 

Городоцький 219 753 1889 2311 10,6 

Дрогобицький 170 376 1097 957 5,6 

Жидачівський 243 570 1313 1802 7,4 

Жовківський 630 2011 4027 5274 8,4 

Золочівський 332 631 1917 2585 7,8 

Кам’янка-Бузький 295 866 2313 3509 11,9 

Миколаївський  305 777 2446 2917 9,6 

Мостиський 655 2099 3696 5510 8,4 

Перемишлянський 211 772 1709 2018 9,6 

Пустомитівський 666 1919 4844 9770 14,7 

Радехівський 292 684 1680 1781 6,1 

Самбірський 212 713 1565 2068 9,8 

Сколівський 415 1128 2509 4153 10,1 

Сокальський 330 607 1929 2562 7,8 

Старосамбірський 165 1270 2385 2350 14,2 

Стрийський  247 1129 1595 2427 9,8 

Турківський 126 261 519 961 7,6 

Яворівський 428 1856 3576 4924 11,5 

Всього по області 683 2141 5898 7787 11,4 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Загалом, слід зазначити, що розвиток соціальної інфраструктури сіл 

Львівської області впродовж 2000-2013 рр. відбувався високими темпами. 

Селяни в цей час відчули реальне покращення умов свого проживання. При 

цьому воно відбувалося в усіх ланках соціальної інфраструктури, зокрема й у 

тих, які не були охоплені проведеним аналізом.  

 

2.2. Аналіз поточних доходів сільського населення 

 

Розвиток соціальної інфраструктури села, забезпеченість сільських 

домогосподарств товарами тривалого користування складаються як результат 

грошових витрат населення, держави чи місцевих громад за попередні періоди. 

Частково споживання продуктів харчування також складається як результат 

попередніх вкладень домогосподарств у, наприклад, оренду земельних ділянок, 

придбання окремих видів продовольчих товарів про запас, купівля молодняку 

тварин для відгодівлі тощо.  

Певний час сільська родина може підтримувати достатній рівень життя, 

не отримуючи поточних доходів.  Однак цей час не може бути довготривалим – 

рівень поточних доходів є однією з найважливіших характеристик рівня життя. 

Вітчизняна статистика відповідно до програми вибіркового обстеження 

домогосподарств виділяє сукупні ресурси, загальні та грошові доходи 

населення. Останні включають в себе доходи у вигляді оплати праці, доходи від 

підприємницької діяльності та само зайнятості, доходи від власності, 

надходження від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, 

худоби, продукції особистого підсобного господарства та само заготовленої 

продукції, соціальні допомоги, пенсії, стипендії, грошові допомоги від родичів 

та інших осіб, інші грошові доходи.  

Загальні доходи домогосподарств, крім грошових доходів, включають в 

себе вартість спожитої продукції, отриманої з власного особистого підсобного 

господарства та від самозаготівель, а також різноманітні види безготівкових 

субсидій та пільг, вартості подарованих продовольчих товарів. До сукупних 
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ресурсів домогосподарств, крім загальних доходів, відносяться суми 

використаних заощаджень, приріст позик та повернені борги.  

Поточні доходи домогосподарств тісно пов’язані з їхніми витратами. 

Оскільки рівень життя характеризується насамперед рівнем споживання, то 

його оцінка проводиться в першу чергу на основі аналізу витрат як категорії, 

яка краще відображає добробут родини, ніж доходи. 

Показники грошових витрат населення слід аналізувати з розрахунку на 

одну особу. До 2010 р. вітчизняна статистика розраховувала показники 

диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального 

добробуту з розрахунку на одну фізичну особу, що суперечило сучасній 

міжнародній статистичній практиці. Починаючи з 2011 р., ці показники 

визначаються з розрахунку на одну умовну особу відповідно до шкали 

еквівалентності. При цьому перша особа в домогосподарстві приймається за 1, 

а всі інші – за 0,7. Це дозволяє реальніше оцінювати величину 

середньодушових доходів. Однак виникають труднощі в оцінці динаміки 

доходів і витрат домогосподарств, особливо, коли динамічний ряд є довгим. 

Постає проблеми непорівнянності показників ряду динаміки.  

Для вирішення цієї проблеми у процесі дисертаційного дослідження 

використовувалися показники доходів і видатків з розрахунку на одне 

домогосподарство. Оскільки розмір домогосподарств за кількістю осіб 

упродовж 1999-2013 рр., в яких проводилося обстеження домогосподарств, 

залишався практично незмінним, то оцінка їхніх доходів та витрат має 

достовірний характер. 

Протягом 2000-2013 рр. грошові витрати середньостатистичного 

сільського домогосподарства зросли з 332,69 до 3757,82 грн., тобто в 11,3 разів 

(табл. 2.13). Найвищими були темпи зростання грошових витрат на придбання 

непродовольчих товарів, а найнижчими – витрат на ведення особистого 

підсобного господарства. 
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Таблиця 2.13  

Грошові витрати сільських домогосподарств, грн.  

(з розрахунку на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

2013р. до 

2000р., 

разів 

Продовольчі товари 179,76 479,04 1202,75 1658,10 9,2 

Непродовольчі товари 54,62 210,16 567,03 1246,30 22,8 

Послуги 38,80 60,85 231,40 409,37 10,6 

Витрати на особисте 

підсобне господарство 

 

37,60 

 

73,02 

 

146,17 

 

188,86 

 

5,0 

Інші витрати  21,91 60,77 123,45 255,19 11,6 

Всього грошових витрат 332,69 883,84 2270,80 3757,82 11,3 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

У результаті значної диференціації темпів зростання за різними 

елементами грошових витрат значно змінилася їхня структура. Протягом 2000-

2013 рр. питома вага грошових витрат на придбання непродовольчих товарів 

зросла з 16,4 до 33,1 відсотків, а витрат на особисте підсобне господарство, 

навпаки, знизилася з 11,3 до 5,0 відсотків (табл. 2.14). Надзвичайно високою і 

майже незмінною, незважаючи на значне зростання загального обсягу грошо-

вих витрат, залишалася питома вага витрат на придбання продовольчих товарів. 

Вона ніяк не може знизитися до рівня менше третини всіх грошових витрат.  

Таблиця 2.14 

Структура грошових витрат сільських домогосподарств, грн.  

(з розрахунку на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

Продовольчі товари 54,0 54,2 53,0 44,1 

Непродовольчі товари 16,4 23,8 25,0 33,1 

Послуги 11,7 6,9 10,2 10,9 

Витрати на особисте 

підсобне господарство 

 

11,3 

 

8,3 

 

6,4 

 

5,0 

Інші витрати  6,6 6,8 5,4 6,9 

Всього грошових витрат 100 100 100 100 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 



 

 

78 

 

Як для європейської країни це надзвичайно високий показник, який 

засвідчує низький рівень доходів населення, незважаючи на високі темпи їх 

зростання. Навіть в сусідній Польщі, яка відноситься до п’ятірки найбідніших 

країн Європейського Союзу, цей показник не перевищує 25 відсотків. 

Сукупні витрати сільських домогосподарств протягом 2000-2013 рр. 

зростали значно нижчими темпами порівняно з темпами зростання грошових 

витрат – в 6,9 разів (табл. 2.15). Лише темпи зростання сукупних витрат на 

непродовольчі товари були вищими від темпів зростання грошових витрат на 

аналогічні цілі.  

Таблиця 2.15 

Сукупні витрати сільських домогосподарств, грн.  

(з розрахунку на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

2013р. до 

2000р., 

разів 

Продовольчі товари 468,08 819,02 1880,19 2432,77 5,2 

Непродовольчі товари 54,62 214,34 587,04 1255,17 23,0 

Послуги 58,50 65,94 234,75 415,17 7,1 

Інші витрати  61,04 91,44 200,5 353,12 5,8 

Всього сукупних витрат 642,24 1190,74 2902,48 4456,23 6,9 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
 

 

Це спричинило значні зміни у структурі сукупних витрат сільських 

домогосподарств. Зокрема, питома вага витрат на непродовольчі товари зросла 

з 8,5 до 28,2 відсотків (табл. 2.16). Протягом досліджуваного періоду 

знижувалася також питома вага продовольчих товарів (з 72,9 до 54,5 відсотків). 

Витрати на харчування були і залишаються основною статтею витрат сільських 

домогосподарств. 
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Таблиця 2.16 

Структура сукупних витрат сільських домогосподарств, грн.  

(з розрахунку на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

Продовольчі товари 72,9 68,8 64,8 54,5 

Непродовольчі товари 8,5 18,0 20,2 28,2 

Послуги 9,1 5,5 8,1 9,3 

Інші витрати  9,5 7,7 6,9 8,0 

Всього сукупних витрат 100 100 100 100 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

У 2000 р. середньостатистичне сільське домогосподарство витрачало на 

придбання продовольчих товарів 179,76 грн. (табл. 2.17). У 2013 р. ці витрати 

зросли до 1542,53 грн у місяць, тобто у 8,6 раза. Найвищими були темпи 

зростання грошових витрат на придбання фруктів (у 28,0 рази), м’яса та 

м’ясопродуктів (у 17,8 раза), молока, сиру та яєць (у 17,3 разів), а також риби та 

рибопродуктів (у 13,3 раза). Найнижчими були темпи зростання грошових 

витрат на придбання менш цінних видів продовольчих товарів – хліба і 

хлібопродуктів, картоплі, цукру та виробів з нього. 

Таблиця 2.17 

Грошові витрати сільських домогосподарств на харчування, грн  

(з розрахунку на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 
2013р. до 

2000р., 

разів 

1 2 3 4 5 6 

Продукти харчування 177,49 440,39 1081,01 1495,44 8,4 

у тому числі:      

Хліб і хлібні продукти 54,82 103,02 230,42 301,39 5,5 

М'ясо та м’ясопродукти 16,49 81,60 199,07 293,76 17,8 

Риба та рибопродукти 8,73 38,07 79,55 115,9 13,3 

Молоко, сир та яйця 7,60 25,43 78,73 130,37 17,2 

Олія та жири 18,18 54,35 137,89 106,36 5,9 

Фрукти 3,08 19,15 54,44 86,26 28,0 
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Продовж. табл. 2.17 

1 2 3 4 5 6 

Овочі 7,13 21,70 55,61 77,67 10,9 

Картопля 0,33 1,30 11,50 0,56 1,7 

Цукор, джем, мед, сироп, 

шоколад та кондитерські 

вироби 

 

 

32,82 

 

 

54,13 

 

 

125,40 

 

 

147,93 

 

 

4,5 

Інші продукти харчування 13,27 20,31 47,38 138,78 10,5 

Безалкогольні напої х 21,33 61,02 96,46 Х 

Харчування поза домом 2,27 10,32 26,04 47,09 20,7 

Грошові витрати на 

харчування 

 

179,76 

 

450,71 

 

1107,05 

 

1542,53 

 

8,6 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Слід зазначити, що випереджаюче зростання грошових витрат на 

придбання молока та молокопродуктів відбувалося на фоні значного 

скорочення обсягів їх споживання. Це означає, що прискорене скорочення 

поголів’я корів і виробництва молока в особистих підсобних господарствах 

населення не змогло компенсувати збільшенням обсягу їх придбання на ринку. 

До того ж, ціни на молоко й молокопродукти зростали темпами, вищими від 

темпів зростання цін на інші види продовольчих товарів. 

Сукупні витрати сільських домогосподарств на харчування протягом 

2000-2013 рр. зросли в 4,9 раза (табл. 2.18). 

Найвищими були темпи зростання сукупних витрат на забезпечення 

домогосподарств рибою і рибопродуктами, олією та жирами, фруктами, тобто 

тих видів продуктів харчування, які купуються на ринку. Щодо тих видів 

продуктів, значна частина яких споживається за рахунок виробництва в 

особистих підсобних господарствах, а саме: молоко і молочні продукти, овочі 

та картопля, то темпи зростання сукупних витрат на них були значно нижчими. 

У харчуванні сільських жителів особливе місце займає картопля. Хоча темпи 

скорочення обсягів її споживання протягом 2000-2013 рр. були незначними, 
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сукупні витрати на неї зросли лише в 2,1 раза. Визначальне значення для 

динаміки цієї статті витрат сільських домогосподарств має динаміка цін, рівень 

яких надзвичайно залежний від урожайності цієї культури в господарствах 

населення в конкретному році. Сільські жителі формують таку структуру 

посівних площ, яка навіть в умовах неврожайного року змогла б їх забезпечити 

найбільш цінною в цьому відношенні культурою – картоплею. Така політика 

призводить до її перевиробництва в урожайні роки. За таких умов ціни на 

картоплю залежно від конкретного року надзвичайно коливаються. У зв’язку з 

цим і динаміка сукупних витрат на неї є украй нестійкою. 

Таблиця 2.18 

Сукупні витрати сільських домогосподарств на харчування, грн.  

(з розрахунку на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2013р. до 

2000р., 

разів 

Продукти харчування 465,81 779,61 1756,73 2266,39 4,9 

у тому числі:      

Хліб і хлібні продукти 71,73 112,24 239,56 315,14 4,4 

М'ясо та м’ясопродукти 59,68 128,24 280,68 411,6 6,9 

Риба та рибопродукти 9,58 38,99 83,78 117,30 12,2 

Молоко, сир та яйця 132,30 130,68 329,56 403,13 3,0 

Олія та жири 18,22 62,62 148,87 106,46 5,8 

Фрукти 11,49 27,88 71,54 113,65 9,9 

Овочі 41,06 99,97 185,63 246,95 6,0 

Картопля 64,62 74,13 173,69 132,48 2,1 

Цукор, джем, мед, сироп, 

шоколад та кондитерські 

вироби 

 

 

39,05 

 

 

60,95 

 

 

133,28 

 

 

163,04 

 

 

4,2 

Інші продукти харчування 18,08 21,69 48,82 156,60 8,7 

Безалкогольні напої Х 22,22 61,32 100,04 Х 

Харчування поза домом 2,27 10,32 26,04 47,09 20,7 

Грошові витрати на 

харчування 

 

468,08 

 

789,93 

 

1782,77 

 

2313,48 

 

4,9 
*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Грошові витрати домогосподарств за децильними групами залежно від 

розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів у 2012 р. не надто 

відрізнялися між собою (додаток Е). Грошові витрати в десятій (найвищій) 

децильній групі були вищими порівняно з першою (найнижчою) групою в 1,7 

раза. При цьому ступінь диференціації обсягу витрат на придбання 

непродовольчих товарів і послуг був вищим від середнього. Що ж стосується 

грошових витрат на придбання продовольчих товарів, то у вищих групах у 

2012р. вони мало відрізнялися від нижчих груп. Зокрема, в десятій групі 

середні витрати на придбання продовольчих товарів були лише в 1,2 раза 

більшими порівняно з першою групою. Екстремальні показники другої та 

дев’ятої груп різнилися між собою лише в півтора разів. Це свідчить про 

невисокий рівень диференціації грошових витрат сільських жителів. Більша 

частина сільських родин ведуть типовий для теперішнього часу спосіб життя: 

забезпечують за рахунок грошових доходів достатній харчовий раціон, 

обмежуючи себе в придбанні непродовольчих товарів та послуг. 

Підтвердженням схожості економічної поведінки сільських 

домогосподарств у сфері споживання є структура їхніх грошових витрат за 

децильними групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних 

грошових доходів у 2013 р. (табл. 2.19). 

У всіх групах вона мало відрізняється між собою. Навіть найбагатші 

домогосподарства витрачають на придбання продовольчих товарів майже 

половину їх загального обсягу (46,3 відсотків). Питома вага грошових витрат на 

придбання непродовольчих товарів коливається так само в незначній мірі (від 

22,4 відсотків в першій групі до 42,0 –у восьмій). Частка послуг у структурі 

грошових витрат у 2013 р. в десятій групі була лише трохи вищою порівняно з 

першою групою. Найвищий рівень диференціації питомої ваги склався у 

величині витрат на ведення особистого підсобного господарства – від 3,4 

відсотків у п’ятій децильній групі до 0,7 відсотків – у десятій. 
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Таблиця 2.19 

Структура грошових витрат домогосподарств за децильними групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів за 

2013 р., %, (у середньому на одне домогосподарство в місяць)* 

Група 

Всього 

грошових 

витрат 

У тому числі 

Продовольчі 

товари 

Непродовольчі 

товари 
Послуги 

Витрати на 

особисте 

господарство 

Перша 100,0 60,3 22,4 12,8 2,3 

Друга 100,0 52,0 24,5 15,0 2,9 

Третя 100,0 59,3 22,6 12,1 2,3 

Четверта 100,0 59,1 22,7 13,5 2,1 

П’ята 100,0 55,5 22,4 13,8 3,4 

Шоста 100,0 58,6 23,9 12,4 2,1 

 Сьома 100,0 54,1 25,8 14,2 1,6 

Восьма 100,0 39,4 42,0 13,6 2,2 

Дев’ята 100,0 53,7 23,1 15,7 1,5 

Десята 100,0 46,3 23,9 19,7 0,7 

Всього 100,0 52,6 26,1 14,7 2,0 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
 

 

Певний вплив на величину абсолютних показників, а також структуру 

грошових витрат домогосподарств справляли відмінності в чисельності осіб в 

середньому по домогосподарствах різних децильних груп. Однак цей вплив був 

не настільки значним, щоб піддавати сумніву зроблені вище висновки. 

Сукупні ресурси сільських домогосподарств протягом 2000-2013 рр. 

зросли з 605,28 до 5270,14 грн. з розрахунку на одне домогосподарство на 

місяць, тобто в 8,7 разів (табл. 2.20).  

Темпи їх зростання були вищими від темпів зростання сукупних витрат. 

При цьому найвищими були темпи зростання таких складових сукупних 

ресурсів, як оплата праці (у 28,6 раза) та пенсії (в 17,9 раза). Водночас величина 

доходів від продажу сільськогосподарської продукції зросла лише в 3,4 раза, а 



 

 

84 

вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства 

та від самозаготівель – у 2,1 раза. 

Таблиця 2.20  

Грошові доходи і сукупні ресурси сільських домогосподарств, грн.,  

(у середньому на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2013р. до 

2000р., 

разів 

Оплата праці 85,22 520,77 1443,89 2309,03 28,6 

Доходи від продажу 

сільськогосподарської 

продукції 

 

 

83,74 

 

 

104,14 

 

 

196,29 

 

 

285,61 

 

 

3,4 

Пенсії 62,39 350,20 787,38 1115,16 17,9 

Інші грошові доходи 52,19 123,10 362,03 506,31 9,7 

Всього грошових доходів 283,54 1098,21 2789,59 4216,11 14,9 

Вартість спожитої 

продукції, отриманої з 

особистого підсобного 

господарства та від 

самозаготівель 

 

 

 

 

269,42 

 

 

 

 

261,43 

 

 

 

 

491,72 

 

 

 

 

559,75 

 

 

 

 

2,1 

Інші негрошові доходи 36,04 39,76 102,12 105,54 2,9 

Всього загальних доходів 589,00 1319,88 3383,43 4881,40 8,3 

Використання заощаджень, 

позики, повернені борги 

 

16,28 

 

40,13 

 

61,69 

 

388,74 

 

23,8 

Всього сукупних ресурсів 605,28 1432,01 3445,12 5270,14 8,7 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Питома вага оплати праці у структурі сукупних ресурсів сільських 

домогосподарств протягом 2000-2013 рр. зросла з 14,1 до 43,8 відсотків (табл. 

2.21).  

Якщо в 2000 р. вона була утричі нижчою від питомої ваги вартості 

спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від 

самозаготівель і не дуже вищою від питомої ваги доходів від продажу 

сільськогосподарської продукції та питомої ваги пенсій, то в 2013 р. вона 

значно переважала питому вагу всіх інших видів сукупних ресурсів сільських 

домогосподарств. 
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Таблиця 2.21 

Структура сукупних ресурсів сільських домогосподарств, грн.,  

(у середньому на одне домогосподарство за місяць)* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

Оплата праці 14,1 36,4 41,9 43,8 

Доходи від продажу 

сільськогосподарської 

продукції 

 

 

13,8 

 

 

7,3 

 

 

5,7 

 

 

5,4 

Пенсії 10,3 24,5 22,8 21,2 

Інші грошові доходи 8,6 8,6 10,5 9,6 

Всього грошових доходів 46,8 76,7 81,0 80,0 

Вартість спожитої 

продукції, отриманої з 

особистого підсобного 

господарства та від 

самозаготівель 

 

 

 

 

44,5 

 

 

 

 

18,3 

 

 

 

 

14,3 

 

 

 

 

10,6 

Інші негрошові доходи 6,0 2,8 3,0 2,0 

Всього загальних доходів 97,3 92,2 98,2 92,6 

Використання заощаджень, 

позики, повернені борги 

 

2,7 

 

2,8 

 

1,8 

 

7,4 

Всього сукупних ресурсів 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
 

Загалом питома вага грошових доходів у структурі сукупних ресурсів 

сільських домогосподарств зросла з 46,8 до 80,0 відсотків. На основі цього 

можна зробити висновок, що за досліджуваний період відбувся процес 

монетизації доходів сільських жителів. Вони стали активними суб’єктами 

формування ринкового попиту на продовольчі й непродовольчі товари, а також 

послуги. 

Більш ніж удвічі зросла також питома вага пенсій у структурі сукупних 

ресурсів сільських домогосподарств. У той же час значно знизився ступінь 

залежності рівня доходів сільських жителів від ведення особистого підсобного 
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господарства. Частка доходів від продажу сільськогосподарської продукції у 

складі сукупних ресурсів знизилася з 13,8 до 5,4 відсотків, а вартість спожитої 

продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від 

самозаготівель, – з 44,5 до 10,6 відсотків. 

Порівняння структури сукупних ресурсів домогосподарств за децильними 

групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних 

доходів у 2013 р. показало невисокий ступінь диференціації відповідних 

показників. Зокрема, питома вага оплати праці коливалася від 42,9 відсотків у 

восьмій групі до 67,8 – в десятій (_абл.. 2.22).  

Таблиця 2.22 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств за децильними групами 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів за 

2013 р., %, (у середньому на одне домогосподарство в місяць)* 

Група 

Всього 

сукупних 

ресурсів 

У тому числі 

Оплата 

праці 

Доходи від 

продажу с/г 

продукції 

Пенсії 

Вартість 

спожитої 

продукції з 

ОПГ та від 

самозаготівель 

Перша 100,0 45,3 1,0 22,8 6,4 

Друга 100,0 45,2 0,2 31,3 3,4 

Третя 100,0 51,3 0,9 28,2 5,9 

Четверта 100,0 54,4 0,9 27,0 4,0 

П’ята 100,0 51,4 2,1 27,3 4,7 

Шоста 100,0 52,0 1,4 25,8 5,5 

 Сьома 100,0 60,3 2,8 19,1 5,7 

Восьма 100,0 42,9 3,5 18,6 4,5 

Дев’ята 100,0 65,6 3,4 16,8 5,5 

Десята 100,0 67,8 3,0 13,8 2,4 

Всього 100,0 54,9 2,2 21,6 4,7 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Так само незначним було коливання показника питомої ваги пенсій. 

Однак коливання частки доходів від продажу сільськогосподарської продукції, 

а також частки вартості спожитої продукції з особистого підсобного 

господарства та від самозаготівель було значно більшим. Домогосподарства 

вищих доходних груп, як правило, менше уваги приділяли розвитку свого 

особистого підсобного господарства порівняно з домогосподарствами нижчих 

доходних груп. Але ця тенденція у 2013 р. не була чітко вираженою. 

Аналіз даних _абл.. 2.23 показав, що домогосподарства першої доходної 

децильної групи по всій сукупності домогосподарств отримали 4,7 відсотків 

грошових доходів, у тому числі в міських домогосподарствах – 4,7 відсотків, а в 

сільських – 4,3 відсотків. Відповідні показники в десятій децильній групі 

складали 20,1; 20,5 і 16,3 відсотків. Це означає, що розподіл грошових доходів 

між децильними групами в сільських домогосподарствах мало відрізняється від 

міських домогосподарств. Підтвердженням цієї тези є також величина 

децильного коефіцієнта диференціації доходів населення, а також величина 

коефіцієнтів концентрації доходів (індексу Джині). 

Таблиця 2.23 

Розподіл грошових доходів за децильними групами  

населення за 2013 р., %* 

Групи 
Всі 

домогосподарства 

У тому числі, які 

проживають: 

У міських 

поселеннях 

У сільській 

місцевості 

1 2 3 4 

Грошові доходи 100,0 100,0 100,0 

У тому числі за децильними 

(10-%) групами населення за 

рівнем середньодушових 

еквівалентних грошових 

доходів 

   

Перша 4,7 4,7 4,3 

Друга 6,3 6,8 7,6 

Третя 7,2 6,5 7,5 
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Продовж. табл. 2.23 

1 2 3 4 

Четверта 8,0 7,6 8,1 

П’ята 8,7 8,6 9,2 

Шоста 9,5 9,2 10,7 

 Сьома 10,5 10,0 11,0 

Восьма 11,7 11,8 11,8 

Дев’ята 13,3 14,3 13,5 

Десята 20,1 20,5 16,3 

Коефіцієнт концентрації 

(індекс Джині) 

 

0,219 

 

0,230 

 

0,182 

Децильний коефіцієнт 

диференціації грошових 

доходів населення 

 

 

 

2,7 

 

 

 

2,9 

 

 

 

2,5 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Розподіл домогосподарств за децильними групами дещо згладжує ступінь 

нерівномірності їх розподілу за величиною доходів. Такої властивості 

позбавлений їх розподіл за величиною середньодушових еквівалентних 

грошових доходів. На його основі можна побачити, що в містах не було 

домогосподарств з величиною грошового доходу до 480 грн. в місяць на одну 

умовну особу, а в сільській місцевості питома вага таких домогосподарств 

складала 1,7 відсотків (табл. 2.24). Водночас в селах майже не було 

домогосподарств з величиною грошового доходу понад 3720 грн., хоча в містах 

таких було 4,3 відсотків. Основна маса (приблизно половина як у містах, так в 

селах) домогосподарств мала грошові доходи в межах від 840 до 1560 грн. в 

місяць на одну умовну особу. 
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Таблиця 2.24 

Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

грошових доходів за 2013 р.* 

Групи 
Всі 

домогосподарства 

У тому числі, які проживають: 

У міських 

поселеннях 

У сільській 

місцевості 

Всі 

домогосподарства 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

Із середньодушо-

вими еквівалент-

ними грошовими 

доходами в 

місяць, грн.  

   

До 480,0 0,7 - 1,7 

480,1-840,0 5,7 5,5 6,0 

840,1-1200,0 13,0 13,6 12,1 

1200,1-1560,0 28,9 26,5 32,4 

1560,1-1920,0 21,4 20,5 22,6 

1920,1-2280,0 13,9 12,2 16,5 

2280,1-2640,0 4,5 5,6 2,7 

2640,1-3000,0 6,3 7,5 4,6 

3000,1-3360,0 1,9 2,9 0,5 

3360,1-3720,0 0,9 1,4 0,2 

Понад 3720,0 2,8 4,3 0,7 
*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Розподіл домогосподарств за величиною середньодушових еквівалентних 

грошових доходів дозволяє також визначити питому вагу домогосподарств, які 

мають доходи, нижчі від прожиткового мінімуму, тобто перебувають за межею 

бідності. Як відомо, прожитковий мінімум на одну особу на місяць з 1 січня по 

31 березня 2012 р. складав 1017 грн., з 1 квітня по 30 червня – 1037 грн., з 1 

липня по 30 вересня – 1060 грн., а з 1 грудня того ж року – 1095 грн. У 

середньому за рік його величина складала 1042 грн., тобто перебувала в межах 

третьої доходної групи. Якщо припустити, що розподіл домогосподарств 

всередині цієї групи є рівномірним, то 56,1 відсотків від загальної їх кількості в 

ній мала доходи, нижчі від прожиткового мінімуму. Їх питома вага у 

відношенні до загальної кількості сільських домогосподарств області складала 

0,561х25,7=14,4 відсотків. Питома вага сільських домогосподарств у першій та 
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другій доходних групах складала 7,0 відсотків. Отже, доходи, нижчі від 

прожиткового мінімум у 2012 р. мали 21,4 відсотків сільських родин. У містах 

цей показник був значно нижчим і складав 14,5 відсотків. 

Основним видом доходів сільського населення є заробітна плата. 

Протягом 2000-2013 рр. її номінальний розмір зріс з 196 до 2789 грн., тобто в 

14,2 раза (табл. 2.25). Статистика не виділяє рівня зарплати в міських та 

сільських поселеннях. Однак можна стверджувати, що її динаміка в містах і 

селах була приблизно однаковою, оскільки диктується загальною ситуацією на 

ринку праці. 

Таблиця 2.25 

Середньомісячна заробітна плата працівників* 

 

 

Рік 

Номінальна 

зарплата, грн. 

Індекс 

номінальної 

зарплати, % до 

попереднього 

року 

Індекс реальної 

зарплати, % до 

попереднього 

року 

2000 196 128,9 98,6 

2001 272 138,5 122,3 

2002 339 124,7 120,7 

2003 419 123,5 116,5 

2004 523 124,9 124,1 

2005 713 136,3 122,3 

2006 923 129,5 120,3 

2007 1183 128,1 113,4 

2008 1570 132,8 104,0 

2009 1667 106,2 90,1 

2010 1941 119,0 108,1 

2011 2244 115,6 106,7 

2012 2578 114,9 114,4 

2013 2789 108,2 109,2 

2013р.  до 2010 р., 

разів 

 

14,2 

 

14,2 

 

4,7 
*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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У номінальному вираженні в 2000-2013 рр. середня заробітна плата 

зростала щороку. Найвищими були темпи її зростання в 2001 р. – на 38,5 

відсотків порівняно з попереднім роком. Однак в реальному обчисленні її 

динаміка була іншою. Зокрема, в 2009 р. її величина знизилася на 9,9 відсотків 

порівняно з 2008 р. Загалом за 2000-2013 рр. вона зросла в 4,7 раза. 

У розрізі адміністративних районів Львівської області найвищими були 

темпи зростання номінальної заробітної плати в Перемишлянському, 

Самбірському та Старосамбірському районах – у тих з них, в яких на початок 

досліджуваного періоду вона була найнижчою. Протягом 2000-2013 рр. 

відбувався процес вирівнювання величини заробітної плати в розрізі 

адміністративних районів. 

Таблиця 2.26 

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн  

 

Район 
2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

2013р. до 

2000р., 

разів 

Бродівський 155 581 1561 2359 15,2 

Буський 109 510 1609 2280 20,9 

Городоцький 123 585 1527 2264 18,4 

Дрогобицький 117 507 1502 2221 19,0 

Жидачівський 170 598 1555 2450 14,4 

Жовківський 130 596 1559 2303 17,7 

Золочівський 126 534 1532 2154 17,1 

Кам’янка-Бузький 168 758 2276 3367 20,0 

Миколаївський  151 593 1921 2526 16,7 

Мостиський 122 589 1680 2066 16,9 

Перемишлянський 114 585 1769 2723 23,9 

Пустомитівський 166 720 1723 2253 13,6 

Радехівський 117 494 1479 2406 20,6 

Самбірський 90 465 1544 2096 23,3 

Сколівський 185 685 2078 2980 16,1 

Сокальський 198 693 2367 3266 16,5 

Старосамбірський 100 497 1703 2371 23,7 

Стрийський  246 903 2382 3474 14,1 

Турківський 143 580 1754 2574 18,0 

Яворівський 140 572 1600 2435 17,4 

Всього по області 196 713 1941 2789 14,2 
*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Ще вищими були темпи зростання пенсій як одного з основних джерел 

грошових доходів сільських жителів. Протягом 2000-2013 рр. загалом по 

області її середній розмір зріс з 77 до 1412 грн., або ж у 18,3 раза (табл. 2.27). У 

розрізі адміністративних районів області темпи зростання майже співпадали. 

Не суттєвою була також різниця в абсолютних середніх розмірах призначених 

пенсій. Однак дещо виділялися за розміром пенсії жителі Сколівського та 

Турківського районів. 

 

Таблиця 2.27 

Середній розмір призначеної місячної пенсії на початок року, грн* 

Район 2001 р. 2006 р. 2011 р. 2014 р. 

2014р. до 

2001р., 

разів 

Бродівський 69 370 922 1249 18,1 

Буський 70 369 909 1225 17,5 

Городоцький 71 370 919 1243 17,5 

Дрогобицький 71 378 946 1288 18,1 

Жидачівський 72 370 921 1249 17,3 

Жовківський 70 370 922 1244 17,8 

Золочівський 69 369 907 1225 17,8 

Кам’янка-Бузький 72 374 960 1291 17,9 

Миколаївський  78 375 937 1261 16,2 

Мостиський 67 370 923 1246 18,6 

Перемишлянський 65 367 894 1213 18,7 

Пустомитівський 74 371 947 1273 17,2 

Радехівський 74 372 940 1265 17,1 

Самбірський 69 368 899 1214 17,6 

Сколівський 74 427 1083 1459 19,7 

Сокальський 77 385 1043 1405 18,2 

Старосамбірський 73 403 996 1353 18,5 

Стрийський  73 375 949 1290 17,7 

Турківський 75 434 1075 1438 19,2 

Яворівський 70 369 912 1228 17,5 

Всього по області 77 391 1058 1412 18,3 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Проведений аналіз дозволив виявити основні тенденції в динаміці 

поточних доходів сільського населення. Однак коли аналізу піддаються не всі 

роки динамічного ряду, можуть бути упущеними важливі деталі, розгляд яких є 

необхідним для забезпечення високого рівня достовірності отриманих 

результатів. З цією метою у процесі дисертаційного дослідження розроблена 

таблиця, яка містить дані про доходи домогосподарств Львівської області, 

починаючи з 1999 р, коли була розпочата програма обстеження 

домогосподарств в сучасному її вигляді, і закінчуючи останнім роком 

динамічного ряду на час проведення дослідження (додаток Є). 

У цьому додатку наведено не тільки доступні зі статистичних довідників 

показники, а й проведені необхідні деталізовані розрахунки, зокрема, визначено 

показники середнього еквівалентного розміру домогосподарства для всього 

ряду динаміки, що дозволило розрахувати показники величини сукупних ресурсів 

сільських домогосподарств, які можна порівнювати між собою в динаміці. 

Для забезпечення порівнянності показників динаміки сукупних ресурсів 

на одну особу проведене обчислення їх реального обсягу (в цінах 2012 р.). З 

цією метою на основі щорічних індексів інфляції визначено коефіцієнти для 

перерахунку доходів за 1999-2012 рр. в реальні. Це дозволило встановити, що 

індекс зростання реальних сукупних ресурсів з розрахунку на одну особу в 

місяць по всіх домогосподарствах Львівської області у 2012 р. порівняно з 1999 

р. склав 297,5 відсотків, у тому числі в міських поселеннях – 318,3, в сільських 

– 265,9 відсотків. Отже, темпи зростання доходів сільських жителів протягом 

1999-2012 рр. були нижчими, ніж у міських жителів. 

Поряд із базисними індексами зростання сукупних ресурсів визначалися 

й ланцюгові індекси. Завдяки цьому визначено роки, коли вони були особливо 

високими і коли знижувалися. Встановлено, що реальні сукупні ресурси з 

розрахунку на одну особу в сільській місцевості знижувалися в 2000 р., 2001 р., 

2003 р. і в 2009 р. А найвищими темпи їх зростання були в 2002 р., 2005 р. та 

2006 р. Характерно, що поряд із зниженням доходів сільських домогосподарств 

у 2001 р. і 2003 р. у міських домогосподарствах вони зростали. Протягом 1999-
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2003 рр. відбувався процес перерозподілу валового внутрішнього продукту на 

користь міських жителів за рахунок сільських. У наступні роки економічні 

відносини між містом і селом в більшій мірі були рівноправними. 

Реальні грошові доходи з розрахунку на одне домогосподарство в місяць 

в сільських поселеннях Львівської області протягом 1999-2012 рр. зросли з 

832,25 до 3965,62 грн., тобто в 4,8 раза. Саме випереджаюче зростання 

грошових доходів, насамперед заробітної плати та пенсій, лежало в основі 

зростання сукупних ресурсів сільських домогосподарств у 2,7 разів. 

Зовсім іншими були тенденції в інших видах доходів сільських 

домогосподарств. Так, реальні доходи від реалізації продукції особистих 

підсобних господарств у складі їх грошових доходів на одну особу в місяць 

протягом 1999-2012 рр. зросли з 68,95 грн. до 99,24 грн., або ж в 1,4 разів. А 

реальна вартість спожитої продукції особистих підсобних господарств у складі 

сукупних ресурсів, навпаки, знизилася з 275,40 грн. до 175,86 грн.,на одну 

особу в місяць, тобто на 36,1 відсотків. У результаті цього відношення другого 

показника до першого змінилося з 4:1 до 1,8:1. Це свідчить про зростання рівня 

товарності господарств населення, зокрема особистих селянських господарств, 

за рахунок нарощування питомої ваги господарств,орієнтованих на ринок. 

У результаті аналізу динаміки реальних грошових витрат 

домогосподарств на основну їх статтю – харчування – встановлено, що 

протягом 1999-2012 рр. з розрахунку на одну особу в місяць вони зросли з 

373,34 до 721,96 грн. (в 1,9 разів), у тому числі в міських поселеннях – з 399,30 

до 847,86 грн. (в 2,1 разів), а в сільських – з 227,41 до 527,73 грн. (в 2,3 разів). 

Незважаючи на вищі темпи зростання цього показника, сільські 

домогосподарства у 2012 р. витрачали на харчування грошових коштів у 1,6 

разів менше, ніж міські. 

Загалом, слід зазначити, що поточні доходи сільських домогосподарств в 

досліджуваний період зростали високими темпами. Завдяки цьому вони 

забезпечували собі значний прогрес в обсягах споживання продовольчих і 
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непродовольчих товарів та послуг, що засвідчує високі темпи зростання рівня 

життя сільського населення. 

 

2.3. Основні чинники змін в показниках рівня життя сільського населення 

 

Зміни в рівні життя населення є результатом дії багатьох чинників, 

виділити які є непростою справою для дослідника, адже при цьому він отримує 

як результат власних досліджень знання про важелі впливу на динаміку 

суспільних процесів. 

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі можна знайти багато 

публікацій, присвячених темі успішності чи, навпаки, невдач в розвитку тих чи 

інших країн чи їх регіонів. Адже необхідною умовою підвищення рівня життя 

населення, зокрема сільських жителів, є успіхи в економічній та соціальній 

політиці держави. Основний результат вивчення необхідних умов підвищення 

рівня життя полягає в тому, що досвід практично усіх країн світу свідчить: 

основною передумовою підвищення рівня життя є нарощування обсягу 

валового внутрішнього продукту як загалом, так і з розрахунку на одну особу. 

Це означає, що для того, щоб більше споживати, громадяни країни повинні 

більше виробляти. 

Нарощування обсягів виробництва в умовах ринкової економіки можливе 

двома шляхами: збільшенням обсягу виробництва або підвищенням цін на 

основні види продукції вітчизняних товаровиробників. Зокрема, в науковій 

літературі поширеною є теза, суть якої зводиться до того, що зростання рівня 

доходів населення України протягом 2000-2012 рр. майже виключно 

зростанням цін на основні види продукції, яка експортується нашою країною: 

продукцію чорної металургії та зерна, які разом займають майже половину 

експорту. На нашу думку, певні підстави для такого висновку є, однак при 

цьому діяли не менш важливі такі чинники, як покращення інституційних умов 

ведення бізнесу і господарської діяльності загалом, чим було забезпечене краще 

використання творчої енергії народу в господарській сфері. 
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Величина показника валового внутрішнього продукту з розрахунку на 

одну особу за сучасних умов його розподілу є доволі об’єктивною 

характеристикою рівня життя населення. У першу чергу тому, що він є основою 

грошових доходів населення, зокрема й сільського, оскільки в сучасному 

суспільстві неможливою є дискримінація міських та сільських жителів в 

економічній сфері – можливі лише певні диспропорції. 

На рис. 2.1 зображене порівняння темпів зростання валового 

внутрішнього продукту в Україні та реальних сукупних ресурсів сільських 

домогосподарств у Львівській області. З рисунка видно, що динаміка першого з 

названих показників впродовж 1999-2012 рр. була менш варіабельною 

порівняно з розмахом другого показника. Якщо показники валового 

внутрішнього продукту в Україні були відносно стабільними (лише в 2009 р. – 

посткризовому – він знижувався), то показники динаміки сукупних ресурсів 

сільських домогосподарств Львівської області варіювали у значно більшій мірі. 

Зокрема, піковими для зростання були 2002 р. та 2005 р. 

 

Рис. 2.1. Темпи зростання валового внутрішнього продукту в Україні та 

реальних сукупних ресурсів сільських домогосподарств Львівської області, 

% до попереднього року* 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Коефіцієнт кореляції між наведеними на рис рядами даних складає 0,42, 

що засвідчує наявність між ними кореляційного зв’язку середньої тісноти. 

У процесі дослідження нами визначалася величина коефіцієнта кореляції 

між цими показниками за 1999-2012 рр. Вона показала наявність середньої 

тісноти взаємозв’язку (коефіцієнт кореляції склав 0,42). 

Слід зазначити, що зростання обсягу валового внутрішнього продукту є 

необхідною передумовою зростання рівня життя населення як загалом по 

країні, так і по її окремих регіонах. Надто значна різниця в рівні життя 

населення по регіонах країни в умовах ринкової економіки є неможливою, 

оскільки процес переливання виробничих ресурсів між регіонами, зокрема 

трудових ресурсів, є вільним. 

Дані рис. 2.1 показують, що в окремі періоди протягом 1999-2012 рр. 

темпи зростання сукупних ресурсів сільських домогосподарств Львівської 

області були практично відірваними від темпів зростання обсягів валового 

внутрішнього продукту. Вони то значно випереджали їх, то, навпаки, 

відставали. Задля їх порівняння між собою загалом за досліджуваний період 

проведено розрахунки базисних індексів зростання з їх наступним 

відображенням на рисунку. Якщо прийняти обсяг валового внутрішнього 

продукту в нашій країні та сукупних ресурсів сільських домогосподарств 

Львівської області в 1999 р. за 100 відсотків, то до 2012 р. вони в реальних 

цінах зросли відповідно в 1,9 і 2,7 разів. На основі цього можна зробити 

висновок про те, що темпи зростання сукупних доходів сільських 

домогосподарств протягом 1999-2012 рр. були в 1,4 разів вищими порівняно з 

темпами зростання валового внутрішнього продукту (рис. 2.2). Якщо врахувати 

той факт, що темпи зростання доходів міських жителів за досліджуваний період 

були ще вищими, логічним є висновок: темпи зростання доходів населення 

були надто високими відносно до можливостей економіки. Період тривалістю в 

тринадцять років є достатнім для такого висновку. 

На представлених рисунках відображено порівняння макроекономічного 

та мікроекономічного показників. Оскільки значний рівень диференціації 
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показників рівня доходів населення в умовах відносно невеликої за 

територіальним розміром країни є неможливим, думаємо, що аналогічні 

співвідношення впродовж досліджуваного періоду спостерігалися також в 

інших регіонах. 

 

Рис. 2.2. Темпи зростання валового внутрішнього продукту в Україні та 

реальних сукупних ресурсів сільських домогосподарств Львівської області, 

% до 1999 р. (1999 р.=100)* 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Одним з постулатів економічної науки гласить, що темпи зростання 

доходів населення не повинні перевищувати темпів зростання продуктивності 

праці, співвідношення між якими намагаються витримувати в різних 

економіках. У колишньому Радянському Союзі цей взаємозв’язок 

контролювався від п’ятирічки до п’ятирічки. У ліберальних економіках його 

дотримання теж жорстко контролюється. У нашій країні на догоду політичним 

амбіціям популістських лідерів воно було порушене, що неминуче повинно 

було призвести до негативних соціально-економічних наслідків. 
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Отже, дія чи не основного чинника зростання доходів сільського насе-

лення в нашій країні впродовж досліджуваного періоду була активною, однак 

соціально-економічний механізм його реалізації здійснювався таким чином, що 

це потенційно могло нанести шкоду їх подальшому зростанню в майбутньому. 

Іншим суттєвим чинником зростання доходів і відповідно рівня життя 

сільського населення поряд із зростанням валового внутрішнього продукту 

стало покращення ситуації на ринку праці. Оскільки вона формується як 

результат співвідношення попиту й пропозиції, то найперше слід виділити 

чинник значного скорочення пропозиції праці на ринку. З даних табл. 2.28 

видно, що протягом 2000-2013 рр. чисельність економічно активних сільських 

жителів скоротилася з 484,3 до 461,1 тис. осіб, тобто на 4,8 відсотків. Очевидно, 

що реальні темпи скорочення цього показника у Львівській області були ще 

вищими, оскільки десятки тисяч сільських жителів у досліджуваний період 

виїхали на заробітки за межі регіону або за межі країни. 

Таблиця 2.28 

Економічна активність сільського населення* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2013р. до 

2000р., % 

Економічно активне 

населення у віці 15-70 років 

 

484,3 

 

467,6 

 

476,0 

 

461,1 

 

95,2 

Працездатного віку 416,1 402,1 416,7 413,4 99,4 

Старше працездатного віку 68,2 65,5 59,3 47,7 69,9 

Зайняті 445,6 424,9 452,4 438,6 98,4 

Працездатного віку 377,6 359,5 393,1 390,9 103,5 

Старше працездатного віку 68,0 65,4 59,3 47,7 70,1 

Безробітні 38,7 42,7 23,6 22,5 58,1 

Працездатного віку 38,5 42,6 23,6 22,5 58,1 

Старше працездатного віку 0,2 0,1 - - - 

Економічно активне сільське 

населення у віці 15-70 років 

 

250,9 

 

257,1 

 

238,1 

 

251,4 

 

100,2 

Працездатного віку 148,3 187,5 176,7 193,5 130,5 

Старше працездатного віку 102,6 69,6 61,4 57,9 56,4 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Однак незважаючи на це, загальна чисельність зайнятих сільських 

жителів зросла з 424,9 тис. осіб у 2005 р. до 438,6 тис. осіб – у 2013 р. (табл. 

2.29). Приблизно такими ж були темпи зростання чисельності зайнятих в 

сільському господарстві сільських жителів. Її питома вага в загальній 

чисельності зайнятих на початок і на кінець досліджуваного періоду практично 

не змінилася і складала понад 50 відсотків. При цьому чисельність найманих 

працівників у сільськогосподарських підприємствах знижувалася, а чисельність 

само зайнятих (тобто зайнятих виключно в особистих селянських 

господарствах), навпаки, зростала.  

Таблиця 2.29 

Зайнятість сільського населення в сільському господарстві* 

Показник 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2013р. до 

2000р., % 

Всього зайнято, тис. осіб 424,9 452,4 438,6 98,4 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове господарство 

 

212,9 

 

176,3 

 

219,4 

 

103,1 

Те ж у відсотках до всього 50,1 39,0 50,0 Х 

Наймані працівники в сільському 

господарстві, мисливстві, 

лісовому господарстві 

 

 

37,1 

 

 

17,8 

 

 

14,6 

 

 

39,4 

Самозайняті в сільському 

господарстві, мисливстві, 

лісовому господарстві 

 

 

175,8 

 

 

158,5 

 

 

204,8 

 

 

116,5 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Очевидно, що величина і динаміка цього показника формувалася як 

результат збільшення кількості трудових мігрантів всередині країни та за її 

межами з числа сільських жителів. Загалом це покращило кон’юнктуру 

регіонального сільського ринку праці, співвідношення на ньому попиту ві 

пропозиції та призвело до відносного підвищення ціни праці, що знайшло 

вираження в підвищенні рівня її погодинної оплати. 
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При цьому використання фонду робочого часу працівників, зокрема в 

сільському господарстві, не можна вважати в достатній мірі ефективним. У 

2013 р. фонд робочого часу (явки та неявки середньостатистичного найманого 

працівника) складав 1901 год., з яких відпрацьовано 1631 год., тобто 85,8 

відсотків (табл. 2.30). У складі невідпрацьованого фонду робочого часу слід 

виділити 91 год., втрачених через переведення з економічних причин на 

неповний робочий день (тиждень). Це найвищий показник серед інших галузей 

народного господарства Львівської області, крім галузі будівництва. 

Таблиця 2.30 

Використання фонду робочого часу працівників за видами економічної 

діяльності у 2013 р., год. (у середньому на одного штатного працівника)* 

Показник Усього Сільське, 

лісове та 

рибне 

господарство 

У т.ч. 

сільське 

господарство 

Промисловість Будівництво 

Фонд робочого часу 

(явки та неявки) 

1851 1901 1923 1972 1920 

Відпрацьовано 1603 1631 1698 1655 1582 

Невідпрацьовано  248 270 225 317 338 

У тому числі:      

Щорічні відпустки 

(основні та 

додаткові) 

147 133 120 152 103 

Тимчасова 

непрацездатність 

38 34 30 55 32 

Відпустки без 

збереження 

заробітної плати(на 

період припинення 

робіт) 

7 2 4 16 60 

Переведення з 

економічних причин 

на неповний робочий 

день (тиждень) 

32 91 65 55 93 

Коефіцієнт 

використання фонду 

робочого часу 

86,6 85,8 88,3 83,9 82,4 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Серед чинників зростання рівня життя сільського населення важливе 

місце займає певне покращення демографічної ситуації в сільській місцевості. 
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Якщо в 2005 р. демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку 

(15-64 років) складало 576 осіб, то в 2014 р. – 489.  

Таблиця 2.31 

Розподіл постійного сільського населення за окремими віковими групами 

на 1 січня 2014 р., у % до загальної кількості населення* 

Район Усього У тому числі у віці 

0-14 років 15-64 років 65 років і 

старше 

Бродівський 100,0 16,8 67,7 15,5 

Буський 100,0 16,8 67,5 15,7 

Городоцький 100,0 16,4 68,8 14,8 

Дрогобицький 100,0 16,6 68,8 14,6 

Жидачівський 100,0 14,8 66,8 18,4 

Жовківський 100,0 17,6 69,2 13,2 

Золочівський 100,0 16,0 68,8 15,2 

Кам’янка-Бузький 100,0 16,9 68,6 14,5 

Миколаївський  100,0 17,0 68,4 14,6 

Мостиський 100,0 17,8 67,9 14,3 

Перемишлянський 100,0 15,7 64,1 20,2 

Пустомитівський 100,0 16,4 69,7 13,9 

Радехівський 100,0 17,0 67,5 15,5 

Самбірський 100,0 16,9 68,6 14,5 

Сколівський 100,0 19,5 66,3 14,2 

Сокальський 100,0 16,3 68,7 15,0 

Старосамбірський 100,0 15,7 68,2 16,1 

Стрийський  100,0 16,2 68,8 15,0 

Турківський 100,0 20,7 64,4 14,9 

Яворівський 100,0 18,8 69,6 11,6 

Всього по області 100,0 15,8 69,8 14,4 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Характерно, що розподіл постійного сільського населення за окремими 

віковими групами на 1 січня 2014 р. у розрізі адміністративних районів області 

відрізнявся незначно. Так, питома вага осіб віком 15-64 роки коливалася від 

61,1відсотків у Перемишлянському районі до 69,7 – в Пустомитівському (табл. 

2.31). Збільшення питомої ваги працездатних в сільських родинах в умовах 

покращення ситуації на сільському ринку праці призводить до адекватного 

зростання середньодушових доходів. 

У часи соціально-економічних криз рівень життя сільського населення в 

нашій країні тісно прив’язується до особистого підсобного господарства. Такої 

можливості не мають сільські жителі більшості європейських країн, оскільки 

вони, в основному, не володіють правами власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. У нашій країні у зв’язку з відносно 

недавнім часом проведення приватизаційних процесів у сільському 

господарстві та багаторічним мораторієм на продаж-купівлю 

сільськогосподарських земель більша частина селян навіть за умови передачі їх 

в оренду володіє і розпоряджається значними за розміром площами. У критичні 

періоди вони потенційно забезпечити більшості сільських родин необхідну для 

фізичного й соціального виживання економічну базу. 

Аналіз даних табл. 2.32 показує, що протягом 2000-2013 рр. вартість 

валової продукції господарств населення в постійних цінах 2010 р. скоротилася 

з 6291,8 до 5914,4 млн. грн., тобто на 6,0 відсотків, у тому числі вартість 

продукції рослинництва зросла з 2981,7 до 3281,8 млн. грн., а продукції 

тваринництва, навпаки, знизилася з 3310,1 до 2632,6 млн. грн. 

Такі відмінності в тенденціях розвитку двох основних галузей сільського 

господарства в господарствах населення спричинені насамперед тим, що селяни 

в умовах високого рівня трудової міграції не мають можливості підтримувати 

попередній рівень розвитку скотарства і свинарства у своїх господарствах у 

зв’язку з надзвичайно високим рівнем їх трудомісткості. Вивільнені площі 

кормових угідь, які в попередніх розмірах стають не потрібними, 
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використовуються для виробництва сільськогосподарських культур, 

насамперед картоплі та овочів. 

Таблиця 2.32 

Окремі показники розвитку господарств населення Львівської області* 

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 

Вартість валової продукції в 

постійних цінах 2010 р., млн. грн.  

6291,8 6390,9 5508,6 5914,4 

У т.ч.   рослинництва 2981,7 2995,9 2768,1 3281,8 

тваринництва 3310,1 3395,0 2740,5 2632,6 

Посівні площі 

сільськогосподарських культур, 

тис. га 

 

 

311,0 

 

 

355,5 

 

 

319,8 

 

 

320,1 

Поголів’я корів на кінець року, тис. 

голів 

 

300,8 

 

221,1 

 

151,9 

 

137,6 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Слід зазначити, що посівні площі сільськогосподарських культур за 

досліджуваний період зросли з 311,0 до 320,1 тис. га, а чисельність поголів’я 

корів у господарствах населення, навпаки, скоротилася з 300,8 до 137,6 тис. 

голів. Такі тенденції свідчать про зниження рівня залежності добробуту 

сільських родин області від розвитку їхніх підсобних господарств, адже 

чисельність сільських жителів у досліджуваний період скорочувалася значно 

нижчими темпами. 

Дані табл. 2.33 свідчать про те, що сукупні ресурси з розрахунку на одне 

сільське домогосподарство впродовж 1999-2012 рр. зросли з 441,99 до 4589,89 

грн. у місяць, або ж у 10,4 разів. Темпи зростання доходів від реалізації 

продукції особистих господарств були значно нижчими – у 5,6 разів, а вартості 

спожитої виробленої в них продукції – в 2,5 разів. Загальна вартість 

реалізованої і спожитої продукції особистих підсобних господарств сільських 

жителів зросла з 227,51 до 718,01 грн. на одне домогосподарство в місяць. Їх 

питома вага у складі сукупних доходів сільських домогосподарств за 1999-2012 
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рр. знизилася з 51,5 до 15,6 відсотків. Отже, за досліджуваний період відбулися 

кардинальні зміни в цій сфері: сільські домогосподарства перестали 

орієнтуватися на розвиток власного підсобного господарства й переключилися 

на пошук шляхів досягнення особистих успіхів на ринку праці. 

Таблиця 2.33 

Значення особистих підсобних господарств у формуванні сукупних 

ресурсів сільських домогосподарств* 

 

Рік 

Сукупні ресурси 

на одне сільське 

домогосподарство 

у місяць, грн. 

Доходи від 

реалізації 

продукції 

ОПГ у 

місяць, грн. 

Вартість 

спожитої 

продукції 

ОПГ у 

місяць, грн. 

Загальна 

вартість 

продукції 

ОПГ у 

складі 

сукупних 

ресурсів, 

грн. 

Питома вага 

продукції ОПГ в 

сукупних ресур-

сах сільських 

домогосподарств, 

% 

1999 441,99 46,00 181,51 227,51 51,5 

2000 605,28 83,74 269,42 353,16 58,3 

2001 611,55 85,16 219,57 304,73 49,8 

2002 787,72 118,85 273,06 391,91 49,8 

2003 876,51 116,74 260,06 376,8 43,0 

2004 1006,19 89,20 220,84 310,04 30,8 

2005 1432,01 104,14 261,43 365,57 25,5 

2006 1849,68 137,68 313,01 450,69 24,3 

2007 2231,86 132,95 298,70 431,65 19,3 

2008 3056,4 174,94 376,99 551,93 18,1 

2009 3022,08 175,33 406,60 581,93 19,3 

2010 3445,12 196,29 491,72 688,01 20,0 

2011 3999,30 243,98 520,57 764,55 19,1 

2012 4589,89 259,01 459,00 718,01 15,6 

2012р. до 

1999р.,разів 

 

10,4 

 

5,6 

 

2,5 

 

3,2 

 

Х 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 
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Основним чинником зростання рівня життя населення на кінець 

досліджуваного періоду стала величина заробітної плати, досягнута як 

результат зайнятості в різних сферах економіки регіону. Результати 

групування, проведеного в табл. 2.34, показують, що рівень зарплати досить 

тісно корелює з деякими іншими показниками соціально-економічного 

розвитку адміністративних районів Львівської області (додаток Ж, табл. 2.34).  

Таблиця 2.34 

Взаємозв’язок між величиною зарплати та окремими показниками 

соціально-економічного розвитку адміністративних районів Львівської 

області, 2013 р. 

Групи районів 

за величиною 

зарплати, грн. 

в місяць 

Кількість 

районів у 

групі 

Середня 

зарплата, грн. 

в місяць 

Роздрібний 

товарооборот 

на одну особу 

в рік, грн. 

Припадає 

корів на 1000 

осіб 

сільського 

населення 

І – до 2300 7 2191 3749 112 

ІІ – 2301-2700 8 2428 2956 179 

ІІІ – 2701 і 

більше 

 

5 

 

3162 

 

2934 

 

159 

Разом або в 

середньому 

 

20 

 

2529 

 

3263 

 

139 
*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Проведене статистичне групування дозволило виявити таку тенденцію: 

зростання рівня заробітної плати аж ніяк не свідчить про зростання обсягу 

товарообороту роздрібної торгівлі на території відповідного адміністративного 

району. Навпаки, тенденція зростання середньомісячної зарплати від однієї 

групи до іншої тісно пов’язується зі скороченням другого показника. Очевидно, 

що більша частина зароблених селянами  грошей витрачається не за місцем 

проживання, а в найближчих великих містах для придбання необхідних 

продовольчих та непродовольчих товарів і послуг. 

Так само цікавим виявилося співвідношення тенденцій у сфері рівня 

зарплати та забезпеченості сільських жителів поголів’ям корів. Виявилося, що 

перша й друга тенденція співпадають, тобто в тих адміністративних районах, в 
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яких у 2013 р. був найвищим рівень заробітної плати, так само найвищим 

виявився показник чисельності корів на 1000 жителів.  

Отже, сільські жителі найбільш активних районів у сфері забезпечення 

доходів власних родин досягли кращих показників успішності як всередині 

своїх господарств, так і за їх межами. Це свідчить про краще використання їх 

трудового потенціалу. В регіонах, в яких сільські жителі змогли досягти 

найкращих показників величини заробітної плати, вони ж досягли й найкращих 

показників розвитку особистих підсобних господарств, підтвердженням чого є 

наявність у господарстві корови. 

Рівень життя сільського населення у значній мірі залежить від 

територіального чинника. Жителі приміських сіл мають кращі можливості не 

тільки для працевлаштування й реалізації продукції особистих підсобних 

господарств, але й для здешевлення затрат на ці цілі. Водночас слід 

враховувати, що для них же виявляються дорожчими окремі види товарів та 

послуг. Крім того, значний вплив на поточний рівень життя сільських жителів 

мають здійснені в попередні періоди витрати. 

У додатках З, Й проведено відбір статистичних показників задля 

визначення інтегрованого індексу рівня життя сільських жителів 

адміністративних районів Львівської області. Для цього використано показники 

як поточних доходів сільських жителів, так і показники розвитку соціальної 

інфраструктури села як результату реалізації доходів минулих періодів. 

Розрахунки проводилися за методикою, розробленою угорським 

економістом А.Беннетом. Її суть зводиться до того, що по кожному з відібраних 

показників визначається найкращий адміністративний район, показник якого 

приймається за 100 відсотків. Показники інших районів приймаються у 

процентному відношенні до нього. У подальшому по кожному району відсотки 

(бали) підсумовуються і визначається середній з них. На останньому етапі 

проводиться процес рейтингування адміністративних районів. 

Для визначення інтегрального показника рівня життя сільського 

населення адміністративних районів Львівської області з використанням 
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методики А.Беннета застосовано 19 показників, які визначають розвиток тих чи 

інших його визначальних складових. Цей перелік міг би бути ширшим, але він 

упирається в доступність і наявність відповідних статистичних показників. 

Зокрема, на нашу думку, в сучасних умовах вкрай необхідним було б 

включення до розрахунків показника якості доріг в адміністративних районах 

Львівської області, але відповідного репрезентативного показника вітчизняна 

статистика не відстежує. Тому на даний час було відібрано саме 19 показників. 

Усі вони наведені в додатках і, напевне, немає потреби в їх переліку в текстовій 

частині дисертаційної роботи. 

Розрахунки показали, що найбільші за обсягом видатки місцевого 

бюджету з розрахунку на одну особу в 2013 р. були в Турківському районі (100 

балів), а найнижчі – в Городоцькому – (63 бали) (табл. 2.35). За обсягом 

виробництва валової продукції сільського господарства на одну особу на 

першому місці виявився Перемишлянський район (100 балів), а на останньому 

– Сколівський (31 бал). Загалом, за всіма дев’ятнадцятьма показниками першим 

виявився Пустомитівський район (середній бал – 72,9), а останнім – 

Турківський (середній бал – 47,1). У першу трійку ввійшли також Радехівський 

та Стрийський райони, а в останню – Мостиський і Старосамбірський. 

Дія територіального чинника, на нашу думку, реалізується не так у 

показнику віддаленості того чи іншого адміністративного району від обласного 

центру, скільки в наявності міських поселень у межах недовготривалої транс-

портної доступності. З метою перевірки цієї гіпотези нами проведена класи-

фікація адміністративних районів Львівської області. Оскільки її адміністра-

тивно-територіальний поділ не сприяє цьому, відповідні міста як окремі адмі-

ністративні одиниці (наприклад, Трускавець, Моршин, Червоноград тощо) від-

несено до відповідних адміністративних районів, на території яких вони роз-

міщені. До урбанізованої зони найбільшого міста області – Львова – віднесено 

Пустомитівський, Жовківський, Городоцький та Яворівський райони. До цієї ж 

зони віднесено Дрогобицький, Стрийський та Сокальський урбанізовані райо-

ни, на території яких розміщені міста з чисельністю жителів понад 50 тис. осіб. 
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Таблиця 2.35 

Інтегрований індекс рівня життя сільського населення Львівської області (кількість балів), 2013 р. 

 

Район 

Видатки 

місцевого 

бюджету 

на 1 особу 

Обсяг 

реалізо-

ваної 

промисло-

вої 

продукції 

одну особу 

Продукція 

сільського 

господар-

ства на 1 

особу 

Капітальні 

інвестиції 

на одну 

особу 

Прийняття 

в 

експлуата-

цію житла 

на 1000 

сільських 

жителів 

Припадає 

лікарняних 

ліжок на 

10 тис. 

населення 

Припадає 

лікарів на 

10 тис. 

населення 

Кількість 

інвалідів 

на 1000 

населення 

Кількість 

місць у 

клубах на 

1000 осіб 

Рівень 

забезпечен

ня 

житлового 

фонду 

газом 

Охоплення 

сільських 

дітей 

дошкільни-

ми навчаль-

ними 

закладами 

Бродівський 72 10 80 10 4 55 76 94 74 83 68 

Буський 72 16 92 21 15 48 66 75 81 83 63 

Городоцький 63 43 63 57 50 56 100 71 54 96 52 

Дрогобицький 59 1 53 15 45 34 54 81 48 85 29 

Жидачівський 64 33 71 32 8 55 74 82 76 91 45 

Жовківський 68 9 63 29 18 43 80 94 44 84 54 

Золочівський 64 6 86 18 27 60 90 63 62 88 24 

Кам’янка-Бузький 67 84 81 58 33 44 69 75 62 87 74 

Миколаївський  67 45 58 20 21 100 75 83 47 97 43 

Мостиський 71 1 63 9 16 41 64 94 75 84 56 

Перемишлянський 74 6 100 37 11 54 82 70 87 74 35 

Пустомитівський 58 33 62 100 100 23 59 96 39 100 57 

Радехівський 72 100 73 96 0 49 65 79 100 85 100 

Самбірський 82 3 73 22 38 35 52 81 73 94 61 

Сколівський 97 5 31 44 22 38 79 93 57 60 46 

Сокальський 64 24 86 28 24 50 61 76 59 89 85 

Старосамбірський 76 1 42 6 6 52 57 77 65 74 51 

Стрийський  65 21 91 50 33 38 75 100 77 92 70 

Турківський 100 0 50 18 7 57 60 60 55 34 24 

Яворівський 69 29 41 27 49 47 69 93 29 89 36 
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Продовж. табл. 2.35 

Інтегрований індекс рівня життя сільського населення Львівської області (кількість балів), 2013 р. 

 

Район 

Обсяг 

реалізованих 

населенню 

послуг на 

одну особу 

Кількість 

малих 

підприємств 

на 10 тис. 

населення 

Кількість 

пенсіонері

в на 1000 

осіб 

населення 

Складніс

ть умов 

праці 

Середньом

ісячна 

номінальна 

зарплата, 

грн. 

Середній 

розмір 

призначен

ої місячної 

пенсії, грн. 

Забезпеч

еність 

житлом 

Роздрібн

ий 

товарооб

орот на 

одну 

особу 

Загальна 

сума 

балів 

Середній 

бал 
Рейтинг 

Бродівський 47 35 86 18 68 86 81 37 1084 57,1 12 

Буський 18 49 83 27 66 84 86 31 1076 56,6 13 

Городоцький 27 57 87 18 65 85 86 24 1154 60,7 7 

Дрогобицький 80 31 87 100 64 88 83 10 1047 55,1 16 

Жидачівський 43 48 76 11 71 86 86 18 1070 56,3 14 

Жовківський 86 59 100 41 66 85 71 54 1148 60,4 8 

Золочівський 49 52 85 64 62 84 81 26 1091 57,4 11 

Кам’янка-Бузький 23 55 88 11 97 88 82 36 1214 63,9 4 

Миколаївський  36 51 85 12 73 86 83 30 1112 58,5 10 

Мостиський 25 40 94 17 59 85 79 56 1029 54,2 18 

Перемишлянський 54 49 71 95 78 83 83 21 1164 61,3 6 

Пустомитівський 75 100 92 39 65 87 100 100 1385 72,9 1 

Радехівський 29 36 84 53 69 87 81 18 1276 67,2 2 

Самбірський 47 29 92 17 60 83 79 21 1042 54,8 17 

Сколівський 39 34 88 28 86 100 70 43 1060 55,8 15 

Сокальський 62 35 82 7 94 96 71 26 1119 58,9 9 

Старосамбірський 10 26 84 22 68 93 68 24 902 47,5 19 

Стрийський  5 38 91 98 100 88 77 25 1234 64,9 3 

Турківський 8 13 84 72 74 99 70 10 895 47,1 20 

Яворівський 100 52 100 38 99 84 73 50 1174 61,8 5 
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До неурбанізованих віднесено адміністративні райони, в яких 

чисельність населення районних центрів не перевищує 10 тис. осіб і їх не 

можна вважати повноцінними центрами соціально-культурного обслуговування 

населення. Це Буський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, 

Сколівський, Старосамбірський та Турківський райони. Усі інші 

адміністративні райони Львівської області віднесено до проміжних. 

Групування районів показало наявність істотних відмінностей між ними 

щодо рівня життя сільського населення (табл. 2.36). 

Таблиця 2.36 

Величини інтегрального індексу рівня життя сільського населення в 

різних типах адміністративних районів Львівської області* 

Групи районів за рівнем урбанізації Кількість районів 
Середній бал 

індексу рівня життя 

І – урбанізовані 7 62,1 

ІІ – проміжні 6 58,0 

ІІІ – неурбанізовані 7 55,7 

Разом або в середньому 20 58,4 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

У приміських районах середній бал інтегрального індексу рівня життя 

сільського населення склав 62,1, у проміжних – 58,0, у віддалених – 55,7. Тому 

одним із завдань владних структур у нашій країні є вирівнювання рівня життя 

населення по регіонах. 

Упродовж 2014 р. відбулися значні зміни в динаміці показників рівня 

життя населення нашої країни, зокрема сільського населення. Більш ніж 

десятилітній період зростання змінився періодом скорочення поточних доходів 

населення при збереженні показників рівня розвитку соціальної інфраструктури 

села, які завжди змінюються менш динамічно. 

Виникає запитання: чи були пов’язані ці зміни зі зміною напряму дії 

виділених на попередніх сторінках дисертаційної роботи чинників чи, навпаки, 

до зниження рівня життя у країні загалом спричинилися інші чинники, дія яких 
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була відсутньою впродовж попереднього періоду? Основною причиною 

різкого зниження рівня життя стало значне загострення соціально-економічної 

ситуації в країні, її політичної і військової складових і, безперечно, зовнішня 

агресія. Це потребувало значного збільшення питомої ваги військових витрат у 

бюджеті країни, а також в бюджетах домогосподарств у зв’язку зі зростанням 

податкового навантаження на них, а також відволіканням значної частини 

людських та фінансових ресурсів домогосподарств на потреби оборони країни. 

Серед усіх діючих на даний час чинників, дію даного слід вважати найбільш 

потужною. Значна частина ресурсів країни відволікається на військове 

протистояння з зовнішніми і внутрішніми ворогами. 

Водночас слід відзначити негативну дія виявлених раніше таких 

негативних чинників, як надто високі темпи зростання доходів 

домогосподарств впродовж 1999-2012 рр., які внаслідок порушення необхідних 

пропорцій між динамікою зростання валового внутрішнього продукту та 

доходів населення рано чи пізно повинні були призвести конфлікту інтересів у 

суспільстві і визнання суспільством неможливості підтримання існуючих 

темпів зростання доходів населення. У першу чергу це стосується темпів 

зростання розмірів заробітної плати та пенсій. 

За даними Державної служби статистики обсяг валового внутрішнього 

продукту за ІІІ квартал 2014 р. у постійних цінах 2010 р. (без врахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 

порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 5,3 відсотків. 

При цьому експорт товарів та послуг за січень-жовтень скоротився порівняно з 

аналогічним періодом 2013 р. на 9,1 відсотків, а імпорт – на 25,1 відсотків. У 

цьому випадку, крім зростання обсягу військових витрат, скоротилися обсяги 

зовнішньої торгівлі внаслідок застосування системи економічних санкцій до 

Росії як з боку урядів західних країн, так і з боку України.  

Середньомісячна заробітна плата за цей час в номінальному вираженні 

зросла на 5,3 відсотків, а в реальному вираженні, навпаки, знизилася на 5,0 

відсотків. Індекс споживчих цін за січень-жовтень 2014 р. склав 119,0 відсотків 
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порівняно з відповідним періодом минулого року. Таким чином, загальне 

зниження рівня доходів сільського населення спричинене дією як раніше 

виявлених чинників, так і нових чинників, дія яких в минулі періоди не була 

актуальною. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Оцінку рівня життя сільського населення проводять на основі 

виявлення рівня й динаміки споживання товарів і послуг. Протягом 2000-2013 

рр. значно покращилися показники споживання найбільш цінних продуктів 

харчування середньостатистичним сільським жителем Львівської області, 

зокрема м’яса і м’ясопродуктів з 2,4 до 3,7 кг, риби та рибопродуктів – з 0,5 до 

1,2 кг, овочів та баштанних – з 7,8 до 10,1 кг, фруктів, ягід, горіхів та винограду 

– з 1,8 до 2,7 кг на одну особу в місяць. При цьому скорочувалося споживання 

менш цінних продуктів. Однак незважаючи на покращення харчового раціону 

сільських жителів, він залишався гіршим за якістю порівняно з міськими 

жителями, а також рекомендованими дієтологами нормами споживання. Аналіз 

диференціації споживання в розрізі децильних доходних груп населення 

показав, що навіть у найбагатших родинах не досягнуто споживання 

найцінніших продуктів відповідно до медичних норм. У домогосподарствах з 

низьким рівнем доходів харчовий раціон бідний на білкову та вітамінну 

продукцію. Загалом рівень відмінностей в харчуванні багатших та бідніших 

родин зменшується. 

2. Упродовж досліджуваного періоду значно знизилося значення 

особистих підсобних господарств у забезпеченні потреб сільських родин у 

продуктах харчування. Частка вироблених в цих господарствах продуктів у 

2013 р. перевищувала 50 відсотків лише по таких їх видах, як овочі та баштанні, 

картопля. Сільські домогосподарства, як і міські, переорієнтувалися на 

переважне придбання продовольчих товарів в закладах роздрібної торгівлі та на 

міських ринках. Такі зміни в економічній поведінці сільських домогосподарств 



 

 

114 

стали результатом зростання їх грошових доходів і позитивно впливають на 

функціонування регіонального агропродовольчого ринку. 

3. Позитивні зміни відбулися в забезпеченні сільських 

домогосподарств житлом, непродовольчими товарами і послугами. Протягом 

2000-2013 рр. загальна площа житла з розрахунку на одного сільського жителя 

зросла з 20,7 до 25,5 м2. Покращилося забезпечення житлового фонду 

основними видами комунальних благ. Такі тенденції характерні для сільських 

жителів усіх адміністративних районів львівської області. Однак при цьому 

погіршувався доступ сільських жителів до послуг закладів охорони здоров’я, 

насамперед у зв’язку зі скороченням мережі сільських амбулаторій. Аналогічні 

проблеми спостерігаються в системі шкільної освіти, хоча рівень охоплення 

сільських дітей дитячими дошкільними закладами зріс більш ніж удвічі. 

Високими були темпи розвитку роздрібної торгівлі в сільській місцевості. 

4. Грошові витрати середньостатистичного сільського домогоспо-

дарства протягом 2000-2013 рр. зросли в 11,3 раза, у тому числі на придбання 

продовольчих товарів – у 9,2 раза, непродовольчих товарів – у 22,8 раза, послуг 

– у 10,6 разів. Незважаючи на значні зміни у структурі грошових витрат 

сільських домогосподарств, питома вага продовольчих товарів знизилася в 

незначній мірі – з 54,0 до 44,1 відсотків. Грошові доходи, нижчі від офіційно 

встановленого прожиткового мінімуму у 2013 р. мали 14,6 відсотків сільських 

домогосподарств. 

5. Основним видом грошових і сукупних доходів сільських 

домогосподарств є заробітна плата. Протягом 2000-2013 рр. вона зросла з 196 

до 2789 грн. у місяць, тобто в 14,2 разів. У реальному вираженні темп зростання 

склав 4,7 раза. Темпи зростання середнього розміру пенсій сільських жителів 

були ще вищими  18,3 раза. 

6. Передумовою зростання грошових і сукупних доходів і видатків 

сільських домогосподарств Львівської області стало загальне економічне 

зростання. Коефіцієнт кореляції між темпами зростання ВВП і реальних 

сукупних доходів сільських домогосподарств у 2000-2012 рр. склав 0,42. Темпи 
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зростання останніх були в 1,4 раза вищими, що засвідчує наявність 

популістських рішень урядів на угоду політичним амбіціям. У результаті цього 

був порушений основоположний принцип економічного розвитку: темпи 

зростання доходів населення повинні тісно ув’язуватися з темпами зростання 

продуктивності праці.  

7. Суттєвим чинником зростання доходів і підвищення рівня життя 

сільського населення стала масштабна трудова міграція за кордон. В умовах 

економічного зростання, коли попит на робочу силу зростав, а її пропозиція у 

зв’язку з демографічними проблемами та масовим відпливом скорочувалася, це 

призвело до реального підвищення ціни на даний вид товару і випереджаючого 

зростання заробітної плати. Незважаючи на це, чисельність самозайнятих у 

сільському господарстві, тобто зайнятих виключно в особистих селянських гос-

подарствах, зростала, що є специфічною особливістю досліджуваного регіону. 

8. Аналіз рівня життя сільського населення показав, що, як і раніше, 

спостерігаються значні відмінності в його показниках залежно від 

територіального розміщення конкретних сільських населених пунктів. З року в 

рік рівень диференціації показників навіть зростає. Характерно, що жителі тих 

сільських адміністративних районів, які досягли найвищих показників 

середньої заробітної плати, одночасно досягли й найкращих показників власних 

особистих господарств. Це свідчить про великі відмінності у трудовій 

активності жителів сільських мікрорегіонів, зокрема приміських і віддалених. 

9. Зважаючи на те, що окремі аспекти рівня життя сільського населен-

ня відображаються за допомогою системи показників, визначався інтегральний 

показник на основі 19 спеціально відібраних показників, які характеризують 

поточні доходи сільських жителів та розвиток соціальної інфраструктури села 

по всіх адміністративних районах Львівської області. Проведене рангування 

районів показало, що в 2013 р. найвищим інтегральний показник рівня життя 

був у Пустомитівському районі (72,9), а найнижчим – у Турківському (47,1). У 

результаті статистичного групування встановлено значно кращі показники в 

урбанізованих районах порівняно з віддаленими від великих міст. 
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Розділ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ 

РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення та 

вдосконалення механізму її регулювання 

 

Проблема підвищення рівня життя сільського населення не може бути 

успішно вирішеною без кардинальних змін в системі його зайнятості. В 

ринкових умовах сфери зайнятості сільського населення, як правило, менш 

конкурентоздатні порівняно з тими сферами, в яких зайняті міські жителі. Це 

стосується насамперед сільськогосподарських підприємств.  

Розвинуті країни світу з метою підтримання доходів сільських жителів, 

зайнятих у сільському господарстві, реалізують різноманітні програми їх 

фінансової підтримки. Бідніші країни світу такої можливості не мають і, 

навпаки, через певні механізми перерозподіляють доходи на користь 

традиційно міських сфер зайнятості населення. 

Значна частина сільських жителів зайнята у сфері освіти, культури, 

зв’язку, торгівлі й громадського харчування, які не відзначаються високим 

рівнем оплати праці. Тому пошук шляхів підвищення рівня доходів сільських 

жителів тісно переплітається з вирішенням проблеми підвищення рівня 

ефективності зайнятості сільського населення. 

У науковій літературі розроблено немало пропозицій щодо шляхів 

вирішення цієї проблеми. Так, Загвойська О.В. вважає, що «доцільно звернути 

увагу органів державної влади на те, що державне регулювання зайнятості 

сільського населення найбільш ефективним є тоді, коли досягається найвищий 

продуктивний рівень зайнятості в сільській місцевості в контексті загального 

підвищення добробуту населення. До того ж, механізми державного 

регулювання зайнятості можуть зосереджуватися не тільки на територіальному 

рівні їх реалізації (регіональному чи місцевому), а й враховувати 
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функціональний рівень. У цьому процесі мають брати активну участь не 

тільки державні служби зайнятості, а й центральні органи виконавчої влади та 

підприємства, установи та організації різних організаційно-правових форм 

власності  [63, с.5].   

Скидан О.В. та Ніценко В.С. основну увагу звертають на дещо інші 

аспекти окресленої проблеми. Вважаючи однією з основних засад забезпечення 

верифікації зайнятості сільських жителів, вони зробили висновок, що 

«проблема багатофункціональності ринку праці на селі вирішується шляхом 

його диверсифікації, в першу чергу за рахунок розвитку альтернативних видів 

зайнятості і забезпечення динамічного функціонування особистих селянських 

господарств. Загальнодержавна та регіональна аграрна політика, спрямована на 

підтримку особистих селянських господарств, концентрується на вирішенні 

питань налагодження інтеграційних зв’язків між сільськогосподарськими, 

переробними та особистими селянськими господарствами й створенні 

відповідної інфраструктури, яка забезпечувала б їх усіма видами ресурсів [165, 

с.26].   

Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання створення 

нових робочих місць на період до 2017 року, затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України, містить такі основні пріоритетні завдання відповідно до 

виділених основних напрямів: розширення сфери застосування праці та 

стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих 

місць; посилення мотивації економічної активності населення до легальної 

зайнятості та підвищення державних гарантій в оплаті праці; підвищення 

мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення механізму 

регулювання трудової міграції; активізація роботи з профілактики та 

запобігання масовому вивільненню працівників [169, с.29].  

Гнибіденко І.Ф. та Руснак А.Д., керуючись методологічним підходом 

щодо оцінки зайнятості в особистих селянських господарствах, як тіньової чи 

неформальної зайнятості, стверджують, що «подолання неформальної 

економічної діяльності може бути здійснено лише на основі кардинального 
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вирішення проблеми зайнятості сільського населення. З цією метою слід 

створити повноцінний ринок праці у сільській місцевості. Вирішення цього 

питання тісно пов’язане з проблемою комплексного розвитку українського 

села, створення належних умов для функціонування виробництва та 

високоефективних робочих місць [43, с.11]. 

Аналіз висновків, зроблених науковцями-спеціалістами у даній сфері 

наукових досліджень, їх порівняння з власним досвідом, отриманим в 

результаті вивчення означеної проблеми, дозволяють підтвердити їх 

правильність. Їхні пропозиції щодо вдосконалення зайнятості сільського 

населення опираються на власний досвід та спеціально проведенні наукові 

дослідження. При цьому зауважимо, що серед розробників Програми сприяння 

зайнятості населення та створення нових робочих місць на період до 2017 року 

було немало провідних науковців. Однак, на нашу думку, необхідно іще раз до 

вияснення суті проблеми та окреслення шляхів її вирішення.  

Вона у значній мірі має регіональний характер, тобто концептуально 

відмінна у південних та східних областях країни порівняно з західними 

областями, зокрема Львівською. Основною специфікою цієї області, як і інших 

областей Західного регіону, є висока питома вага сільського населення та 

невеликі порівняно з іншими регіонами розміри отриманих селянами в 

результаті приватизаційних процесів у сільському господарстві земельних паїв. 

Згідно з законодавством, розміри особистих селянських господарств 

обмежуються 2 га угідь. У Львівській області реальні розміри цих господарств, 

як правило, не перевищують законодавчо встановлені. Тому загальні основи 

функціонування виробничої та невиробничої сфер в досліджуваному регіоні 

цілком вписуються в законодавче поле. У зв’язку з цим постає проблема 

ретроспективної оцінки тих диспропорцій, які існували впродовж 

досліджуваного періоду в окресленому регіоні у сфері зайнятості сільського 

населення.  

Слід зазначити, що протягом 2000-2013 рр. загальна чисельність 

економічно активного сільського населення змінювалася незначно – з 484,3 до 
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461,1 тис. осіб (табл. 3.1). Так само порівняно незначними були коливання 

чисельності зайнятих сільських жителів. Чисельність безробітних у сільській 

місцевості коливалася від 19,4 тис. осіб у 2009 р. до 42,7 тис. осіб – у 2006 р. 

Таблиця 3.1 

Основні показники зайнятості сільського населення Львівської області, 

тис. осіб* 

Рік Економічно 

активне 

населення 

Зайняті у 

віці 15-70 

років 

Безробітні Зайняті в с/г, 

лісовому та рибному 

господарстві 

Зайняті в 

особистих 

селянських 

господарствах 

усього у т.ч. 

наймані 

працівники 

усього у % до 

всіх 

зайнятих 

2000 484,3 445,6 38,7 267,2 52,3 214,9 48,2 

2001 485,8 446,9 38,9 249,7 44,9 204,8 45,8 

2002 481,2 441,1 40,1 232,8 32,4 200,4 45,4 

2003 480,8 439,9 40,9 227,9 48,6 179,3 40,8 

2004 471,9 430,2 41,7 216,3 42,2 174,1 40,5 

2005 471,1 429,1 42,0 212,9 37,1 175,8 41,0 

2006 467,6 424,9 42,7 188,8 36,7 152,1 35,8 

2007 466,8 425,1 41,7 188,2 31,1 157,1 37,0 

2008 466,1 425,6 40,5 177,3 26,1 150,9 35,5 

2009 477,3 457,9 19,4 175,2 22,5 152,7 33,3 

2010 476,0 452,4 23,6 176,3 17,8 158,5 35,0 

2011 479,6 453,7 25,9 204,3 14,7 189,3 41,8 

2012 464,4 437,0 27,4 205,1 14,7 190,4 43,6 

2013 461,1 438,6 22,5 219,4 14,6 204,8 46,7 

*Розраховано на основі даних джерела [182]. 

 

Такі тенденції в показниках економічної активності та безробіття є нібито 

позитивними, адже рівень безробіття, який доволі жорстко контролюється 

вітчизняними та зарубіжними економічними організаціями, є невисоким. Однак 

рівень безробіття в економічних умовах нашої країни, насамперед в сільській 
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місцевості, не можна вважати ключовим показником рівня зайнятості. На 

нашу думку, основним показником виступає чисельність і питома вага зайнятих 

в особистих селянських господарствах, яка відповідно до специфіки 

вітчизняної статистики визначається як різниця між загальною чисельністю 

зайнятих в сільському господарстві та чисельністю зайнятих в галузі найманих 

працівників. 

Відповідно до даних статистики, основна частина зайнятих сільських 

жителів Львівської області протягом 2000-2013 рр. були зайнятими в особистих 

селянських господарствах. Найвищим цей показник був у 2000 р. і складав 

214,9 тис. осіб, а найнижчим у 2008 р. – 150,9 тис. осіб. Показник питомої ваги 

зайнятих в особистих селянських господарствах протягом 2000-2013 рр. 

коливався від 33,3 відсотків у 2009 р. до 48,2 відсотків у 2000 р. Але 

незважаючи на коливання означеного показника упродовж досліджуваного 

періоду його величина засвідчує: особисті селянські господарства були і 

залишаються основною сферою зайнятості сільського населення Львівської 

області.  

Чисельність безробітних протягом 2000-2013 рр. була в 4-6 разів меншою 

від чисельності зайнятих в особистих селянських господарствах. Тому 

трансформація зайнятості в цих господарствах є пріоритетним завданням 

органів місцевого самоврядування порівняно з завданням боротьби з 

безробіттям в сільській місцевості.  

Складність вирішення цієї проблеми полягає в тому, що реально значна 

частина формально зайнятих в особистих селянських господарствах є 

трудовими мігрантами, насамперед за кордоном, у країнах Західної Європи та 

Росії. Величина їхніх доходів має значний вплив на рівень життя сільських 

родин регіону. 

Слід зазначити, що в більшості країн проблема покращення зайнятості 

населення певного регіону зводиться до проблеми залучення безробітних до 

процесу праці. У сільській місцевості нашої країни ця проблема зводиться 

насамперед до проблеми переходу із сфери зайнятості в особистих селянських 
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господарствах в інші сфери, завдяки чому повинна підвищуватися 

ефективність зайнятості. 

Зважаючи на особливості вітчизняного й регіонального сільського ринку 

праці, доволі складним завданням виявляється прогнозування подальших 

перспектив його розвитку. Вони визначаються насамперед не перспективними 

демографічними змінами в чисельності працездатних сільських жителів, а їх 

здатністю адаптуватися до сучасних ринкових вимог, насамперед здатності 

побажання бути конкурентоздатними на ринку праці. Основна складність 

полягає в оцінці ймовірності змін в економічній поведінці членів сільських 

домогосподарств у майбутньому. При цьому слід враховувати ймовірні зміни в 

економічній політиці держави. 

Використовуючи традиційні методи прогнозування зайнятості сільського 

населення у сільському господарстві та пов’язаних з ним галузях, отримаємо 

показники, які майже не відрізняються від показників досліджуваного періоду. 

Тому загальна модель сільської зайнятості повинна відображатися в тому, що 

сільські жителі в перспективі повинні бути зайнятими, головним чином, 

несільськогосподарською діяльністю. У сільському господарстві та пов’язаних 

з ним інших галузях АПК може бути зайнятою лише незначна частина 

сільських жителів регіону. 

У 2013 р. загальна чисельність найманих працівників в 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області складала 14,6 тис. 

осіб. Це надзвичайно низький показник порівняно з попередніми періодами 

розвитку агропромислового комплексу регіону. Тому цей показник не можна 

вважати якимсь особливим, оскільки він незначно відрізняється від показників 

трьох попередніх років.  

У зв’язку з цим процес прогнозування зайнятості розпочнемо з 

прогнозування безробіття. Рівень безробіття населення, зокрема сільського, є 

настільки багаточинниковим показником, що його прогнозування є 

надзвичайно складним. Тому в більшості країн світу його у процесі проведення 

прогнозних розрахунків наголошують на низькому рівні вірогідності прогнозу. 
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Відповідні результати прогнозування чисельності безробітних у Львівській 

області до 2020р. наведено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Ретроспективні та прогнозні показники чисельності 

безробітних в сільській місцевості Львівської області, тис. осіб 

 

Використання у процесі проведення прогнозних розрахунків більшості 

типів трендових моделей показало високу ймовірність перспективних 

показників чисельності безробітних у сільській місцевості Львівської області в 

межах 15-18 тис. осіб у 2020 р. Коефіцієнти апроксимації за рівняннями 

чотирьох кривих перевищують 0,5. Лише прогнозний показник, розрахований 

за рівнянням поліноміальної функції виявився від’ємним за абсолютною 

величиною, тобто його не можна вважати достовірним.  

Аналогічні розрахунки проводилися щодо прогнозних показників 

чисельності зайнятих в господарствах населення Львівської області.  

З рис. 3.2, на якому відображені перспективні показники чисельності 

зайнятих в господарствах населення, тісно пов’язані з чисельністю безробітних 

і такі, що піддаються достовірному прогнозуванню,  видно, що на відміну від 



 

 

123 

рис. 3.1, величини коефіцієнтів апроксимації значно нижчі. Лише величина 

коефіцієнта апроксимації за рівнянням поліноміальної функції є суттєвою. 

Тому визначений за цією функцією прогнозний показник можна вважати 

найбільш вірогідним. На основі цього можна зробити висновок, що чисельність 

зайнятих виключно в господарствах населення в сільській місцевості Львівської 

області до 2020 р. зросте до 375 тис. осіб при величині коефіцієнта 

апроксимації 0,88. 

 

Рис. 3.2. Ретроспективні та прогнозні показники чисельності 

зайнятих в господарствах населення Львівської області, тис. осіб 

 

Прогнозні розрахунки показують, що при збереженні ретроспективних 

тенденцій на сільському ринку праці у Львівській області кардинальних змін не 

відбудеться. Загальна чисельність формально і неформально незайнятих 

сільських жителів не тільки не зменшиться, а навпаки, зросте. Для докорінної 

зміни існуючих тенденцій необхідними є системні зміни в функціонуванні 

сільського ринку праці. 
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У табл. 3.2 проведено оцінку ринкової вартості виробленої в 

господарствах населення продукції сільського господарства. При цьому 

використано середні ціни реалізації в 2013 р. у роздрібній торгівлі, тобто 

визначено якою максимальною за обсягом могла б бути виручка від її продажу. 

Це умовний показник, оскільки більша частина виробленої продукції або 

споживається всередині сільських домогосподарств, або реалізується на 

сільському ринку, ціни на якому значно нижчі від роздрібних. Однак він 

дозволяє провести оцінку загальної вартості продукції, зокрема порівняно з 

величиною прожиткового мінімуму. 

Таблиця 3.2 

Оцінка ринкової вартості виробленої в господарствах населення 

Львівської області продукції сільського господарства* 

 

Вид продукції 

Обсяг 

виробництва, 

тис. т 

Середня ціна 

реалізації, грн/кг 

(2013 р.) 

Вартість, млн. грн 

Зернові культури  402,1 1,60 643,4 

Цукрові буряки 23,0 1,00 23,0 

Картопля 1527,5 5,09 7775,0 

Овочі 433,5 2,53 1096,8 

Плоди та ягоди 94,1 5,51 518,5 

М’ясо в живій вазі 93,9 16,08 1509,9 

Молоко 593,0 8,96 5313,3 

Яйця, млн. штук 463,8 10,97 508,8 

Разом Х Х 17388,7 

Чисельність сільських 

жителів, тис. осіб 

 

Х 

 

Х 

 

992,6 

Припадає на одного 

жителя умовного 

доходу на рік, тис. грн 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

17,5 
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Встановлено, що у 2013 р. величина розрахованого таким чином 

умовного доходу з розрахунку на одного сільського жителя не перевищує 17,5 

тис. грн. на рік, тобто менше 1,5 тис. грн. у місяць. Це трохи більше від 

величини прожиткового мінімуму. Однак реально при нижчих цінах, а також 

при необхідності проведення виробничих затрат та затрат на реалізацію 

продукції, цей показник є значно нижчим від прожиткового мінімуму. У зв’язку 

з цим зайнятість у особистому господарстві не можна вважати однією з форм 

зайнятості, оскільки вона не забезпечує отримання доходів хоча б на рівні 

прожиткового мінімуму. Зайнятість виключно в особистому господарстві 

пов’язана з крайньою формою бідності. Тому на перспективу слід планувати 

повне усунення цієї форми зайнятості як необхідної передумови підвищення 

рівня життя сільського населення. 

Слід зазначити, що порівняно недавно основною сферою зайнятості 

сільського населення Львівської області були сільськогосподарські 

підприємства – колишні колгоспи і радгоспи. Загальна чисельність зайнятих у 

них працівників навіть перевищувала сучасну чисельність зайнятих в 

господарствах населення. Однак на кінець 2013 р. цей показник знизився до 5,9 

тис. осіб. 

На чисельність зайнятих в сільськогосподарських підприємствах 

працівників впливають кілька основних чинників. Серед них виділяють, 

зокрема, обсяг виробництва продукції (х1), рівень продуктивності праці(х2), 

обсяг інвестицій (х3). У додатку І наведено динаміку відповідних показників у 

та х. У результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу залежності 

коливань у від коливань х встановлено таке рівняння регресії: 

У=27516-18,65х1+0,834х2-41,887х3. 

Отже, збільшення обсягу інвестицій та підвищення рівня продуктивності 

праці призводять до скорочення чисельності зайнятих в сільськогосподарських 

підприємствах, а зростання обсягів виробництва – до її збільшення. Слід 

зазначити, що за умови збереження існуючих тенденцій дане рівняння може 

використовуватися для проведення прогнозних розрахунків. При цьому 
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зауважимо, що результати наших наукових досліджень не суперечать 

науковим результатам, отриманим іншими вітчизняними науковцями. 

Найсуттєвішою проблемою на даний час є проблема скорочення 

чисельності зайнятих виключно в особистих підсобних господарствах з числа 

сільських (а також міських) жителів. Вона стосується не лише підвищення 

рівня їх включення до процесів на регіональних сільських ринках праці, але й 

підвищення рівня їх конкурентоспроможності на цих ринках за рахунок вищого 

рівня фаховості та трудової активності. Слід створити передумови, з одного 

боку, безперспективності зайнятості виключно в особистому господарстві, а з 

іншого, – перспективності інших форм зайнятості при формуванні особистих 

чи сімейних стратегій підвищення рівня життя. 

Створення економічних передумов для ліквідації зайнятості в 

господарствах населення передбачає скорочення їх розмірів до таких, якими 

вони були до проведення приватизаційних процесів у сільському господарстві 

регіону, тобто до розмірів присадибних господарств. Відповідно до 

переважаючих форм сільського розселення та реальних розмірів присадибних 

земельних ділянок цей показник у більшості сільських адміністративних 

районів, як правило, не перевищує 0,10 га на одного сільського жителя.  

При таких розмірах господарствам населення може бути повернено 

статус підсобних, оскільки необхідні роботи з їх ведення здійснюватимуться в 

позаробочий час членами сільських домогосподарств, зайнятими в інших 

сферах економіки. Оскільки у найближчій перспективі чисельність сільських 

жителів скоротиться, але незначно, можна передбачати скорочення земельних 

ділянок у користуванні особистих селянських господарств у сільській 

місцевості Львівської області до 100 тис. га. Більша частина наявних у 

сільських родин земельних угідь буде передана в оренду (або реалізована при 

умові формування повноцінного ринку земель сільськогосподарського 

призначення) сільськогосподарським підприємствам. Це призведе до 

загального збільшення розмірів використовуваних ними угідь удвічі. Оскільки 

на даний час майже дві третини продукції сільськогосподарських підприємств 
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займає продукція галузі рослинництва, слід передбачати півтораразове 

зростання обсягів загального виробництва продукції в сільськогосподарських 

підприємствах у перспективі.  

Однією з необхідних передумов подальшого зростання сільсько-

господарського виробництва в регіоні, покращення забезпечення населення 

молоко- та м’ясопродуктами є розвиток тваринництва, насамперед скотарства. 

До 2020 р. необхідно збільшити чисельність поголів’я великої рогатої худоби в 

сільськогосподарських підприємствах хоча б до 100 тис. голів, як це було у 

2000 р. Це дало б змогу поряд із нарощуванням поголів’я інших видів тварин 

досягти двократного зростання вартості валової продукції сільського 

господарства в сільськогосподарських підприємствах, тобто із майже 3 млрд. 

грн до 6 млрд. грн в постійних цінах 2010 р.  

Виходячи з наведеного вище рівняння регресії, відповідно до якого 

збільшення обсягу виробництва на 1 млн. грн призводить до збільшення 

чисельності працівників на 0,834, це дозволило б збільшити загальну 

чисельність працівників сільськогосподарських підприємств на 2,5 тис. осіб. 

Але при цьому слід враховувати, що нарощування обсягів виробництва завжди 

пов’язується з необхідністю збільшення обсягу інвестицій, які в свою чергу 

викликають скорочення чисельності зайнятих – на 18 осіб на кожний мільйон 

гривень вкладених інвестицій.  

Передбачувані обсяги інвестицій, спрямованих лише на задекларований 

розвиток скотарства, будуть значними. Так, за розрахунками Маслака О., 

вартість одного скотомісця у 2012 р. у скотарстві складала за сучасними 

проектами 77 тис. грн, що за тодішнім курсом національної валюти відповідало 

приблизно 10 тис. доларів США [113]. А для створення нових 75 тис. 

додаткових скотомісць необхідним є обсяг інвестицій 750 млн доларів США. 

Очевидно, що рівень продуктивності праці, для якого впродовж 2001-

2013 рр. було характерним зростання надзвичайно високими темпами, 

зростатиме й надалі. Хоча темпи зростання, звичайно, вже не можуть на 
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перспективу бути такими ж високими. Це також спричинятиме відносне 

скорочення чисельності зайнятих в сільськогосподарських підприємствах.  

Врахування наведених ймовірних у найближчій перспективі тенденцій 

дозволяє  зробити висновок, що загальна чисельність зайнятих в 

сільськогосподарських підприємствах працівників якщо й змінюватиметься, то 

ці зміни не будуть суттєвими. У цій сфері перспективи працевлаштування 

мають лише кілька відсотків від загальної чисельності економічно активних 

сільських жителів. Навіть при умові поглиблення переробки значної частини 

сільськогосподарської продукції на місці, тобто безпосередньо в сільських 

населених пунктах чи за їх межами – в районних центрах чи містах і селищах 

міського типу районного підпорядкування, загальний відсоток зайнятих 

сільських жителів у всьому АПК регіону не перевищуватиме 10%. Для інших 

90 відсотків сільських жителів слід створити можливості працевлаштування за 

межами АПК регіону. 

Таким чином, вже в найближчому майбутньому слід докорінно 

трансформувати систему зайнятості сільського населення. Вона повинна 

базуватися на зайнятості переважної частини економічно активних сільських 

жителів у несільськогосподарському виробництві, а її цільовою функцією 

повинно стати підвищення рівня життя. Основні складові такої трансформації 

представлено на рис. 3.3. 

Трансформація зайнятості сільського населення можлива за умови 

створення розширеної мережі нових робочих місць для сільських жителів. Як 

зауважили О.В.Скидан та В.С.Ніценко, «ефективне стимулювання розвитку 

альтернативних видів зайнятості на селі потребує відповідних фінансових 

ресурсів. Реалізацію цього завдання можуть забезпечити територіальні фонди 

розвитку малого бізнесу, що формуються з ресурсів державного, обласного та 

місцевих бюджетів і використовуються для надання пільгових кредитів малим 

підприємницьким проектам [165, с.40].  
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Рис. 3.3. Складові механізму трансформації зайнятості сільського 

населення* 

*Розроблено автором 
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сформований у процесі довготривалого історичного перебування в лоні 

європейської цивілізації та відповідного підприємницького потенціалу 

місцевого населення, зокрема сільського, це завдання, на нашу думку,  

розв’язується простіше порівняно з іншими регіонами країни. 

Суттєвою проблемою є ефективна зайнятість не лише наявного 

сільського населення регіону, але й тих сільських жителів, які на даний час є 

трудовими мігрантами за кордоном. Їхня чисельність вимірюється десятками 

тисяч, їхня праця могла б стати однією з основ економічного розвитку регіону. 

При цьому слід ефективно використовувати не тільки їхній життєвий, трудовий 

досвід, але й значний інвестиційний потенціал, адже більшість з них працювала 

за межами країни тривалий час і володіє значними фінансовими ресурсами, які 

за сприятливих умов готові використати для ефективного розвитку своїх родин 

і країни загалом.  

Трудові мігранти з числа сільських жителів досліджуваного регіону 

виконали свою надзвичайно важливу історичну місію – вони врятували свої 

родини від крайніх форм знедолення у найтяжчі часи розвитку вітчизняної 

економіки. Вони й надалі виступають до певної міри гарантами виживання 

сільських родин в найтяжчих соціально-економічних умовах. Але було б украй 

нерозумно не використати нагромаджені ними фінансові ресурси для розвитку 

країни та її регіонів. 

 

3.2. Удосконалення розвитку сільських територій як чинника 

підвищення рівня життя сільського населення 

 

Вирішення проблеми зайнятості сільського населення тісно пов’язане з 

розвитком сільських територій. Лісовий А.П. визначив сільські території «як 

обжиту місцевість поза територією міст з її умовами та ресурсами, сільським 

населенням і різноманітними основними засобами на цих територіях. З 

функціональної точки зору сільські території – це взаємопов’язана єдність 

трьох сфер : соціальної, виробничої та економічної. При цьому саме соціальна 
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сфера є пріоритетним критерієм розвитку сільських територій, а 

задоволення різноманітних потреб селянина є метою розвитку» [98, с.39]. 

Дещо інший підхід відображено в концепції розвитку сільських 

територій, розробленій Міністерством аграрної політики і розміщеній на його 

офіційному сайті. Вони визначаються «як історично сформована в законодавчо 

визначених межах системна сукупність, що поєднує в собі адміністративно-

територіальну  (сільські поселення, села, сільські ради) та територіально-

функціональну, етнічну приналежність, характеризується певним укладом і яка 

відрізняється за визначеними ознаками (родинні, побутові, матеріальні, 

моральні (духовні), ідеологічні устої життя, характерні особливості психіки) 

такого укладу від міських, а також приміських (орієнтованих на місто, 

поєднаних укладом з містом) територій  [81].  

На нашу думку, такий підхід надто ускладнює розуміння сільських 

територій, розмиває їх територіальні та функціональні межі. Зокрема, цьому 

сприяє включення до характерних ознак сільських територій специфічності 

сільського життєвого укладу.  

Відомо, що значна частина міських жителів, особливо тих, які мешкають 

на окраїнах великих та малих міст нерідко формують саме сільський, а не 

міський життєвий уклад. Також нам видається недоречним виділення етнічної 

приналежності та ідеологічних устоїв життя як характерних рис сільських 

територій. Можливо при формуванні філософських та загальносоціологічних 

підходів ці риси сільських територій важливі, але при виділенні їх 

територіальних та функціональних меж це не має великого значення.  

Крім зазваних вище, існує багато й інших визначень суті сільських 

територій, однак всі вони наголошують на необхідності виділення в них 

територіальної та функціональної підсистем. Власні підходи дисертанта 

відрізняються від наведених вище. Вони відображені в попередніх підрозділах 

роботи, зокрема щодо територіальних меж сільських територій, які не повністю 

співпадають з адміністративно-територіальним поділом країн, а виділені з 

метою реальної оцінки показників рівня життя сільського населення. При 
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цьому до сільських територій включено не лише сільські населення пункти, 

але й невеликі міста і селища міського типу, розташовані на території сільських 

адміністративних районів. 

Ми також не цілком погоджуємося зі складом трьох сфер сільських 

територій, виділених Лісовим А.В. відповідно до функціонального підходу. 

Невіддільною функціональною частиною сільських територій є дороги, об’єкти 

електро-, газо- та водопостачання, інші інженерні комунікації та споруди. Без 

таких інфраструктурних об’єктів сільські території функціонувати не можуть. 

У зв’язку з цим, на нашу дуку, у складі сільських територій як системи 

необхідним є виділення інфраструктурної підсистеми (рис. 3.4). При цьому 

об’єкти соціальної інфраструктури також слід включити до неї, незважаючи на 

існування соціальної підсистеми. 

Недостатній розвиток сільських територій є одним з основних чинників 

гірших показників рівня життя сільського населення порівняно з міськими 

жителями. Група вчених Інституту регіональних досліджень НАНУ виділила 

такі основні перешкоди розвитку сільських територій : історичні, природні, 

економічні, соціальні, інфраструктурні, управлінські та ментальні [169, с.76].  

Слід зазначити, що недостатній розвиток сільських територій в 

незалежній Україні перейшов у спадок від колишнього Радянського Союзу. 

Хоча в СРСР впродовж кількох десятиліть декларувалася необхідність 

вирівнювання рівня життя в міських та сільських поселеннях і заради 

досягнення цієї мети виділялися величезні суми бюджетних коштів, вона не 

була досягнута. Тобто ця проблема в сучасних українських реаліях має 

насамперед історичний характер. 

Але за чверть століття української незалежності ця проблема не тільки не 

вирішувалася, а, навпаки, загострювалася. В основі її загострення лежать у 

першу чергу економічні чинники. Оскільки за всі ці роки валовий внутрішній 

продукт країни так і не зміг досягти передкризового рівня 1991 року, то й 

кошти для підтримання паритету соціально-економічних відносин між містом і 

селом витримувати було неможливо. Надзвичайно негативну роль відіграла 
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також надмірна централізація бюджетних і не бюджетних коштів, 

нерівноправність економічних відносин між центром та регіонами країни. 

 

Рис. 3.4. Елементи розвитку сільських територій як системи* 

*Розроблено автором 
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Основні зусилля органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування повинні спрямовуватися на забезпечення сталого розвитку 

сільських територій, який, на думку Лісового А.В., «можна охарактеризувати як 

рівномірне нарощування позитивних соціальних показників (життєвого рівня 

населення, освіти, здоров’я та ін.) в повній відповідності з економічним й 

екологічним розвитком сільської місцевості. Перехід до сталого розвитку – це 

забезпечення цілеспрямованої самоорганізації суспільства в економічній, 

екологічній і соціальній сферах. В цьому значенні сталий розвиток сільських 

територій характеризується економічною ефективністю, екологічною безпекою 

і соціальною справедливістю [98, с. 49]. Науковці Інституту регіональних 

досліджень НАНУ зазначили, що «на сучасному етапі розвитку людського 

капіталу сільських територій України украй необхідним можна вважати 

формування ґрунтовних духовних цінностей на основі засад християнської 

моралі та принципів громадянського суспільства, що дасть змогу знизити 

рівень суспільної апатії та підприємницької активності сільських мешканців, 

мінімізувати вияви їх девіантної поведінки, посилити рівень законослухняності 

та соціальної відповідальності [169, с.108].  

Сталий розвиток сільських територій у контексті підвищення рівня життя 

населення слід розглядати як розвиток системи з виробничою, 

інфраструктурною, екологічною та соціально-культурною підсистемами. У 

межах виробничої підсистеми особливої уваги потребує подальший розвиток 

сільськогосподарських та несільськогосподарських підприємств в господарств 

населення. Розвиток інфраструктурної підсистеми зводиться насамперед до 

розширення мережі та підвищення ефективності функціонування об’єктів 

виробничої та соціальної інфраструктури. Основними напрямами розвитку 

сільських територій в рамках екологічної підсистеми є охорона навколишнього 

середовища та збереження земель (насамперед сільськогосподарського 

призначення) та природних ландшафтів.  

У сучасних умовах на передній план виходить вирішення проблем 

розвитку соціально-культурної підсистеми, а саме таких її складових, як 
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культура, традиції, звичаї, соціальний та інтелектуальний капітал, 

демографічний потенціал. Якщо буде успішно вирішуватися проблема 

покращення зайнятості сільських жителів і розвитку сільських територій, 

сільські населені пункти (не лише приміські, а й віддалені) можуть стати не 

менш привабливими для проживання, ніж міські поселення. 

Хоча соціально-культурна підсистема як складова системи розвитку 

сільських територій не має прямого відношення до підвищення рівня життя 

сільського населення, її розвиток створює той фон, на якому можуть 

покращуватися його показники. 

На сільських територіях історично сформувався сільський соціум, 

культура, традиції, звичаї в якому значно відрізняються від міського. Значна 

частина населення вважає соціальними невдахами тих молодих людей, які 

залишаються після закінчення школи у своїх рідних чи інших селах. Однак 

серед них немало високоосвічених осіб, які володіють значним соціальним та 

інтелектуальним капіталом. Прискорений розвиток виробничої, інфраструктур-

ної та екологічної підсистем забезпечив би створення передумов для значного 

покращення в цій підсистемі, яка слабо піддається змінам. На основі цих змін 

можна було б очікувати покращення демографічного потенціалу сільських 

територій, зокрема покращення співвідношення між працездатною та 

непрацездатною частинами сільського населення, чисельністю осіб чоловічої та 

жіночої статі, підвищення рівня освіти. 

Системний підхід до розвитку сільських територій дозволяє розглядати 

його як цілісну множину елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними. 

Це забезпечує цілісність підходів до вирішення проблеми підвищення рівня 

життя сільського населення. Сформувати ж цілісну систему заходів, спрямова-

них на забезпечення сталого розвитку сільських територій, дозволяє структур-

ний підхід. Ця система відображена на рис. 3.5, з якого видно, що досягнення 

поставленої мети передбачає діалектичну єдність чотирьох напрямів: підви-

щення рівня життя сільського населення, охорону навколишнього середовища, 

розвиток виробничої сфери і розвиток виробничої та соціальної інфраструктури. 
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Рис. 3.5. Основні напрями забезпечення сталого розвитку сільських 

територій* 

*Розробка автора 
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Серед напрямів підвищення рівня життя сільського населення як 

одного з найважливіших елементів забезпечення сталого розвитку сільських 

територій слід виокремити підвищення заробітної плати в 

сільськогосподарських підприємствах. На даний час вона є практично 

найнижчою серед усіх видів економічної діяльності. Завдання полягає в тому, 

щоб рівень оплати праці в галузі досяг середнього по всій економіці.  

Саме на досягнення такої мети спрямовані різноманітні програми з 

підтримки сільськогосподарського виробництва у країнах ЄС, адже це 

забезпечує формування сприятливої структури зайнятості в галузі. Якщо 

доходи фермерів впродовж тривалого часу були б нижчими від середніх по 

економіці загалом, це призвело б до «вимивання» з галузі кваліфікованих 

кадрів. 

Держава повинна контролювати рівень заробітної плати працівників 

сільськогосподарських підприємств з тим, щоб вищенаведене співвідношення  

витримувалося. Цілком очевидно, що середня заробітна плата в них аж ніяк не 

може бути на такому рівні, який мало відрізняється від офіційно встановленого 

мінімального розміру.  

На нашу думку, одним з основних напрямів контролю повинно стати 

відстеження питомої ваги витрат на оплату праці у структурі виробничих затрат 

сільськогосподарських підприємств. Якщо основна причина низької середньої 

заробітної плати криється в її виплатах «у конвертах», то виведення її з «тіні» 

дозволило б не тільки збільшити надходження коштів до Державного бюджету, 

але й покращити умови пенсійного забезпечення теперішніх працівників у 

майбутньому. 

Слід зазначити, що досягнення цієї мети повинно ув’язуватися якщо не зі 

збереженням існуючих економічних умов функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств, то принаймні з недопущенням їх значного погіршення. 

На жаль, недавні зміни в податковому, бюджетному, фінансово-

кредитному механізмах суперечать цій об’єктивній вимозі. Зокрема, у процесі 

податкової реформи первісно планувалося перевести сільськогосподарські 
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підприємства, в яких обсяг річної грошової виручки складає понад 20 млн. 

грн., на загальну систему оподаткування. Одним з різновидів цього варіанту 

змін було впровадження податку на прибуток для фермерів, які обробляють 

понад 3 тис. га сільськогосподарських угідь. 

Однак реальні зміни, внесені в Податковий кодекс у 2015 р., були 

іншими. Хоча механізм оподаткування сільських товаровиробників залишився 

таким, як і раніше, реальне податкове навантаження на них зросло як мінімум у 

20 разів. Ліквідувавши фіксований сільськогосподарський податок, владні 

структури віднесли сільськогосподарські підприємства до четвертої групи 

«спрощенців» і зробили платниками єдиного податку.  

Трикратне підвищення ставок єдиного податку з одночасним 

підвищенням грошової оцінки земель в 4,5-7 разів призвело до зростання 

податкового навантаження у два десятки разів, тобто з 5-6 до 115 грн/га. 

Несподіваність урядових рішень, багатократне підвищення рівня платежів не 

лише у сфері оподаткування не дозволяють сільськогосподарським 

підприємствам успішно обирати стратегії власного розвитку, а відповідно і 

підвищувати оплату праці найманих працівників.  

Серед напрямів підвищення рівня життя сільського населення в контексті 

сталого розвитку сільських територій виділено охорону об’єктів історичної, 

природної та культурної спадщини. Хоча на перший погляд здається, що ці 

сфери не пов’язані між собою, насправді це не так. У Львівській області, як і 

загалом по країні, наявність таких об’єктів у конкретних сільських населених 

пунктах безпосередньо сприяє значному підвищенню рівня їх туристичної 

привабливості, створенню передумов пов’язаних з цим чинників формування 

додаткових робочих місць, покращення соціальної інфраструктури, насамперед 

доріг і транспортної мережі. Тому охорона об’єктів історичної, природної та 

культурної спадщини в сільських населених пунктах відіграє важливу роль у 

підвищенні рівня життя їхніх мешканців.   

  З числа заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища як 

напряму забезпечення сталого розвитку сільських територій особливе значення 
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має формування цивілізованого ринку сільськогосподарських земель. 

Довготривалий мораторій на купівлю-продаж таких земель призводить до того, 

що значна їх частина залишається запущеною у зв’язку з виведенням з 

сільськогосподарського обороту, що призводить не тільки до погіршення 

сільських природних ландшафтів, але й до прямих економічних втрат тих 

виробників, які ефективно використовують земельні угіддя, у зв’язку з 

поширенням різноманітних хвороб, шкідників, бур’янів тощо. 

У розвинутих європейських країнах право власності на землі 

сільськогосподарського призначення є одним з джерел доходів 

домогосподарств. Однак його реалізація в нашій країні можлива лише за умови 

формування цивілізованого ринку сільськогосподарських земель.  

Тісно пов’язаною з означеною є також проблема оптимізації 

землекористування. Очевидно, що ефективний розвиток галузі сільського 

господарства неможливий в умовах, коли переважна більшість господарств 

населення має розмір від кількох арів до двох гектарів, а основними 

виробниками сільськогосподарської продукції є крупні сільськогосподарські 

підприємства агрохолдингового типу. Державне втручання у сферу оптимізації 

землекористування повинно зводитися до адміністративного обмеження 

розмірів крупних сільськогосподарських структур та створення економічних 

умов для укрупнення дрібного товарного виробництва, зокрема через 

стимулювання розвитку виробничої та обслуговуючої сільськогосподарської 

кооперації. 

Значному прискоренню соціально-економічного розвитку сільських 

територій  могло б сприяти розширення виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, на яку існує попит насамперед у розвинутих 

європейських країнах. Таке виробництво збільшило б обсяг вироблюваної в 

галузі доданої вартості і відповідно доходи сільських товаровиробників. 

Розвиток виробничої сфери як одного з напрямів забезпечення сталого 

розвитку сільських територій повинен спрямовуватися на формування мережі 

несільськогосподарських підприємств, зокрема агротуристичних. Агротуризм 
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прискореними темпами розвивається в розвинутих європейських країнах. 

Очевидно, що в міру розвитку євроінтеграційних процесів у нашій країні цей 

тренд не обійде стороною й досліджуваний регіон, для якого характерні 

мальовничі краєвиди і близькість розташування до європейських країн. Задля 

підвищення рівня туристичної привабливості регіону необхідним є не лише 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, але й значні позитивні зміни в 

сільському способі життя, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури. 

Одним з важливих джерел доходів сільських домогосподарств 

досліджуваного регіону є кошти, які перераховують трудові мігранти за 

кордоном. До цих пір більша частина цих коштів використовується на 

споживання: будівництво і ремонт житла, покращення комунальних 

зручностей, охорону здоров’я навчання дітей тощо. Однак вони майже не 

використовуються у вигляді інвестицій у розвиток сільських територій. 

Підприємництво в сільській місцевості може розвиватися лише в формі 

малих та середніх за розмірами підприємств несільськогосподарської сфери. 

Великі підприємства потенційно можуть бути створені лише в окремих 

«точках» сільських територій регіону і не зможуть докорінно змінити ситуацію 

на сільському ринку праці.  

Виробничу сферу на сільських територіях розвиватимуть малі та середні 

підприємства. Первісний капітал для їх створення може бути сформований на 

основі індивідуального чи спільного вкладання коштів трудових мігрантів, які 

добре знають специфіку регіону, з якого вони свого часу виїхали на заробітки. 

Однак для цього потрібне насамперед значне покращення інвестиційного 

клімату на основі забезпечення прозорості ведення підприємницької діяльності, 

боротьби з корупцією, забезпечення стабільності господарського 

законодавства.  

Крім того, для забезпечення відповідного рівня довіри потенційних 

інвесторів-трудових мігрантів до владних структур державою повинні 

розроблятися відповідні урядові програми з залучення їхніх коштів. На нашу 

думку, доказом реальної зацікавленості уряду в залученні коштів трудових 
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мігрантів у розвиток малих та середніх підприємств у сільській місцевості 

повинно стати виділення гарантованих ним безпроцентних кредитів, а в 

окремих випадках і виділення коштів з державного бюджету на безповоротній 

основі в певному співвідношенні з обсягом коштів, виділених самими 

мігрантами. Такі програми активно використовуються урядами країн, в яких 

питома вага трудових мігрантів за кордоном у структурі населення є високою. 

Використання їхнього досвіду в цій сфері дозволило б уникнути можливих 

помилкових рішень. 

У процесі розробки урядових заходів щодо розвитку виробничої та 

соціальної інфраструктури як однієї з найважливіших сфер сільських територій 

особлива увага повинна звертатися на розширення мережі та підвищення якості 

доріг різних категорій, зокрема внутрісільських, а також на підвищення якості 

послуг, які надаються об’єктами соціальної інфраструктури села. Розвиток 

транспортної мережі вимагає величезних обсягів капіталовкладень, але це той 

їх вид, який приносить найвищу віддачу, що доведено дослідженнями багатьох 

вчених. Саме тому ще зовсім недавно відсталі країни, які за короткий період 

перетворилися у країни з найвищим рівнем життя населення, особливу увагу 

приділяли формуванню якісної дорожньої мережі. 

Крім суто економічних вигод у вигляді отримання додаткових прибутків 

суб’єктами господарювання, покращення мережі доріг в сільській місцевості 

дозволило б провести докорінні зміни у способі життя сільських жителів. Вони 

змогли б значно розширити свої життєві перспективи, оскільки для них стали б 

доступнішими не лише об’єкти соціальної інфраструктури міст, але й робочі 

місця в міських поселеннях. Значно покращилося б використання трудового 

потенціалу сільських жителів на основі формування єдиної системи розселення 

населення «місто-село». Якщо сучасний розвиток дорожнього господарства у 

значній мірі локалізує міжособистісні та економічні відносини, то докорінне 

покращення в цій сфері призвело б до значного вивільнення творчої енергії 

сільських жителів і спрямувало б її у конструктивне русло.  
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Слід зазначити, що національні й регіональні програми забезпечення 

сталого розвитку сільських територій повинні тісно пов’язуватися з 

європейськими традиціями, нормами, принципами його регулювання. У процесі 

вступу до Світової організації торгівлі наша країна зобов’язувалася виконувати 

ключові вимоги цієї організації, зокрема щодо безпеки продуктів харчування та 

державної підтримки розвитку АПК. При підписанні економічної частини 

Угоди з Європейським Союзом також були взяті певні зобов’язання щодо 

адаптації вітчизняних регулятивних актів до вимог законодавства ЄС. Так само 

у процесі формування вітчизняної національної та регіональної політики у 

сфері розвитку сільських територій слід пам’ятати, що через певний час її слід 

буде адаптувати до європейських вимог. Для цього розроблювані заходи не 

повинні надто відрізнятися від прийнятих в Європейському Союзі. В іншому 

разі майбутній перехід до норм цієї організації може виявитися надто болісним. 

У країнах ЄС розвиток сільських територій розглядається як органічна 

складова регіонального розвитку та просторової організації суспільства. 

Офіційно виділено на даний час вісім цілей такого розвитку:підтримка 

структурної перебудови та розвиток відсталих регіонів з рівнем валового 

внутрішнього продукту на одну особу менше 75 відсотків; підтримка 

перебудови і розвитку депресивних та прикордонних регіонів, у тому числі 

регіонів з надлишковою робочою силою та міста з високим безробіттям і 

падаючим рівнем промислового розвитку; боротьба з довгостроковим 

безробіттям; допомога по адаптації молоді у трудову діяльність; реформування 

загальної аграрної політики,у тому модернізація і розвиток обслуговуючих 

сільське господарство підприємств і розвиток сільських територій; підтримка 

структурної перебудови в розвитку економічно відсталих регіонів; економічна 

підтримка територій, які мають структурні проблеми, враховуючи сільські; 

адаптація та модернізація системи освіти та зайнятості [202, с.8].  Названа цілі 

реалізуються через конкретні програми Європейського Союзу і спрямовуються 

насамперед на вирівнювання економічного розвитку регіонів. Вони побудовані 

на основі давнього досвіду європейських країн у цій сфері. 
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Поряд із цими програмами в ЄС діють чотири програми Союзних 

ініціатив, основне завдання яких, на відміну від означених вище, полягає в 

розробці й адаптації нових форм і методів регіональної політики всередині ЄС. 

Серед цих чотирьох ініціатив слід виділити LIDER+, спрямовану на підтримку 

ініціатив сільських жителів щодо формування нових стратегій економічного 

розвитку сільських територій. Основними напрямами реалізації цієї програми є: 

підтримка територіально інтегрованих стратегій розвитку та основ залучення 

сільських жителів до інтеграційних процесів (зокрема підтримка локальних 

виробників, орієнтованих на створення доданої вартості до місцевої продукції, 

підвищення рівня життя сільського населення, залучення інформаційних 

технологій у розвиток сільських територій); підтримка регіональної, 

міжрегіональної та міжнародної співпраці між сільськими регіонами; підтримка 

об’єднань, створених місцевими сільськими громадами. 

Спільний бюджет Європейського Союзу має першочергове спрямування 

на підтримку розвитку аграрного сектору економіки й сільських територій. 

Політика ЄС у цій сфері історично змінювалася, а на зорі існування цієї 

організації значно відрізнялася від сьогоднішньої. Цілком зрозуміло, що вона 

змінюватиметься і в майбутньому.  

Політика вітчизняного уряду не може бути аналогічною політиці ЄС, 

оскільки докорінно відмінними від європейських є не лише умови соціально-

економічного розвитку сільських територій та фінансові можливості їх 

регулювання, але й самі підходи до розуміння суті процесів і явищ, а також до 

шляхів їх удосконалення. Водночас, на нашу думку, у процесі розробки, 

прийняття й реалізації заходів із забезпечення сталого розвитку сільських 

територій у нашій країні слід керуватися тими підходами, принципами, 

методами, які використовуються в ЄС. Навіть якщо певні конкретні вітчизняні 

заходи будуть принципово відрізнятися від європейських, використання єдиних 

підходів, принципів і методів формування програм розвитку сільських 

територій забезпечить їх рівно направленість. Серед них необхідно насамперед 

виділити: 
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1. Комплексність. Будь-яка програма чи конкретний проект 

повинні розглядатися під кутом зору можливості підвищення рівня життя 

сільського населення та покращення умов його проживання. Усі види 

господарської діяльності, нові господарські й соціальні ініціативи місцевих 

жителів оцінюються таким чином, щоб отримати достовірну відповідь на 

запитання про  те, як це впливає на покращення зайнятості й доходів місцевого 

населення, вирішення регіональних проблем і забезпечення сталості розвитку 

сільських територій. 

2. Відкритість. Проекти з розвитку сільських територій не можуть 

розроблятися, затверджуватися й реалізовуватися кулуарно, без участі жителів 

тих сільських населених пунктів, інтереси яких вони зачіпають. Вони повинні 

публічно обговорюватися із залученням місцевих жителів, з дотриманням усіх 

демократичних процедур. З цією метою повинні організовуватися так звані 

«круглі столи», зустрічі з місцевими жителями, залучатися представники 

засобів масової інформації тощо. 

3. Широка участь населення. Усі розроблювані проекти у сфері 

розвитку сільських територій повинні орієнтуватися на використання знань, 

досвіду і у явлень місцевих жителів з тим, щоб збалансувати їхні інтереси, 

забезпечити покращення у сфері їхньої зайнятості та доходів, врахувати 

відмінності в соціально-економічній поведінці різних груп. 

4. Використання місцевих ресурсів. Урядові програми і конкретні 

проекти у сфері розвитку сільських територій у країнах ЄС спрямовуються на 

мобілізацію місцевих фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів, 

адже лише в такому разі забезпечується їх ефективне залучення та 

використання. Якщо інтереси держави та місцевих сільських громад 

співпадають, це забезпечує формування стійкого інтересу для успішної 

реалізації розроблених програм та грантів. При цьому переважна більшість 

програм передбачає залучення як загальнодержавних ресурсів (чи коштів ЄС), 

так і місцевих. 
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5. Інституалізація проектних рішень. Цей принцип зводиться до 

того, що контроль за виконанням проекту, якщо він стосується конкретних 

сільських територій, покладається не на органи центральної влади, як це 

переважно практикується в нашій країні, а на місцеві адміністрації чи органи 

місцевого самоврядування. 

Неодмінною передумовою успішного розвитку сільських територій у 

нашій країні є адміністративна реформа. Вітчизняний адміністративний поділ 

склався в умовах планово-централізованої економіки і відповідав її вимогам до 

просторової організації суспільства. Впродовж багатьох років незалежності 

нашої країни реформи здійснювалися в найрізноманітніших сферах суспільного 

життя – політичній, економічній, соціальній, духовній тощо. Але сфера 

адміністративного поділу залишалася незмінною, хоча згідно з об’єктивними 

вимогами разом зі змістом повинна змінюватися й форма.  

Відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні, метою 

реформування місцевих органів виконавчої влади є підвищення ефективності 

здійснення державної політики уряду на територіальному рівні; спрямування 

діяльності органів місцевого самоврядування на забезпечення реалізації прав і 

свобод громадян, розширення видів державних (управлінських) послуг та 

підвищення їх якості; гармонійне поєднання загальнодержавних та місцевих 

інтересів з урахуванням особливостей територіального розвитку; сприяння 

становленню та розвиткові місцевого самоврядування на основі його чіткого 

функціонального розмежування з повноваженнями законодавчої влади [82]. 

Зважаючи на досвід країн Центральної та Східної Європи, які 

здійснювали адміністративну реформу у процесі створення передумов для 

вступу до Європейського Союзу, вважаємо, що на сучасному етапі розвитку 

нашої країни можливими для конкретної реалізації є такі варіанти здійснення 

адміністративної реформи та реформи місцевого самоврядування: 

1. Трансформація низової ланки адміністративно-територіального 

устрою країни з тим, щоб на основі діючої Конституції були сформовані 

реальні суб’єкти місцевого самоврядування, які здатні забезпечити політичну, 
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соціальну, економічну й фінансову самодостатність певних територій і 

можливість отримання їх мешканцями повноцінних державних громадських 

послуг як однієї з суттєвих передумов формування їх життєвого рівня.  

Реалізація цього варіанта може стати вдалою лише на основі 

добровільного об’єднання існуючих адміністративно-територіальних одиниць. 

У сільській місцевості практично це виглядає як об’єднання зусиль жителів 

кількох сільських рад задля того, щоб існуючий потенціал даних сільських 

територій дозволив забезпечити організаційні умови отримання основних 

необхідних послуг, які формують рівень життя населення, насамперед послуг 

закладів соціальної інфраструктури. Це стосується насамперед послуг у сфері 

побутового обслуговування населення, надання освітніх та медичних послуг, а 

також послуг у сфері культури.  

За умови успішного формування низової ланки системи адміністративно-

територіального устрою вона могла б стати складовою частиною дворівневої 

системи управління, основними характерними рисами якої є деконцентрація, 

делегування і передача максимально можливого обсягу функцій управління на 

низовий рівень з метою забезпечення реального наближення управління до 

населення, зокрема до сільських жителів. 

Упровадження адміністративно-територіального поділу країни у 

наведеному вище варіанті забезпечило б створення такої системи управління 

країною, яка б опиралася на функціонування двох рівнів управління – 

загальнодержавного та місцевого (побудованого на функціонуванні 

самодостатніх громад).  

2. Альтернативою цьому варіанту є формування дворівневого 

принципу функціонування місцевих громад (місцеві громади+регіони), що на 

рівні країни призводить до трирівневої моделі адміністративно-територіального 

устрою. На нашу думку, саме така модель є оптимальною для нашої країни, 

зважаючи на її розміри та національні традиції управління. 

Оцінка варіантів здійснення адміністративно-територіальної реформи не 

входить до числа тих завдань, які слід  було б вирішити у процесі 
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дисертаційного дослідження. Вважаємо, що для успішного вирішення 

проблеми розвитку сільських територій як однієї з необхідних передумов 

підвищення рівня життя сільського населення, необхідним є зростання ролі 

органів місцевого самоврядування. Чи буде це здійснюватися в майбутньому в 

межах дворівневої чи трирівневої системи адміністративно-територіального 

устрою не має надто важливого значення. Однак той факт, що значення 

місцевих інтересів повинно зрости є незаперечним.    

 

3.3. Удосконалення механізму реалізації підвищення рівня життя 

сільського населення в умовах системної кризи 

У процесі проведення дисертаційного дослідження відбулися значні 

зміни в розвитку нашої країни, зокрема в тих процесах, які мають визначальний 

вплив на показники рівня життя населення, у тому числі сільського. Революція 

достоїнства, спроби нової влади усунути негативні явища, сформовані за 

попередньої влади, російська інтервенція, фактична громадянська війна і 

невдалі управлінські рішення з боку владних структур спричинили системну 

кризу, результатом якої стало швидкоплинне зниження величини доходів 

населення. Валовий внутрішній продукт, за даними Державної служби 

статистики, у постійних цінах у 2014 р. порівняно з 2013 р. скоротився на 6,8  

відсотків. Реальний наявний дохід населення за цей період знизився ще вищими 

темпами – на 8,4 відсотків, а середньомісячна реальна заробітна плата – на 6,5 

відсотків. За січень-лютий 2015 р. її величина порівняно з відповідним 

періодом минулого року знизилася на 17,7 відсотків. При цьому індекс 

споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2014р. склав 124,9 

відсотків порівняно з попереднім роком. Основними чинниками скорочення 

обсягів ВВП стало скорочення стало зменшення обсягів виробництва продукції 

промисловості у січні-лютому 2015 р. порівняно з аналогічним періодом 

минулого року на 21,7 відсотків, продукції сільського господарства – на 3,6 

відсотків, експорту товарів і послуг – на 16,6 відсотків та імпорту – на 28,0 

відсотків. Незважаючи на фактично воєнний стан у відносинах з Російською 
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Федерацією, її питома вага у структурі зовнішньої торгівлі нашої країни 

залишається найвищою (17,0 відсотків експорту і 32,3 відсотків – імпорту) 

серед усіх зовнішньоторговельних партнерів нашої країни. 

Практично  аналогічні тенденції спостерігаються у Львівській області. 

Зокрема, у лютому 2015 р. реальна заробітна плата найманих працівників 

знизилася на 16,4 відсотків, що практично не відрізняється від середніх 

показників по країні. На перший план у таких умовах виступає проблема 

підтримання рівня життя населення, зокрема сільського як однієї з 

найуразливіших категорій. 

  Важким ударом по купівельній спроможності домогосподарств стало 

значне зниження курсу національної валюти у відношенні до основних світових 

валют. Воно стало результатом як погіршення соціально-економічної ситуації, 

так і не завжди вдалих дій Нацбанку. Протягом січня 2014 р. – квітня 2015 р. 

офіційний курс гривні у відношенні до долара США знизився з 7,99 до 23,44 

грн., тобто майже у три рази. Це призвело до  швидкого зростання цін на 

імпортні продовольчі та непродовольчі товари у три-п’ять разів (із «запасом»), 

що потягло за собою поступове зростання цін на товари вітчизняних 

виробників. До того ж, на початку березня 2015 р. нацкомісія, яка здійснює 

регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила мінімальний 

тариф для населення за газ, використаний для опалення, в 3,3 разів – до 3600 

грн. за 1 тис. куб. м. Це рішення урядової установи особливо боляче вдарить по 

сільських жителях, які проживають, головним чином, в будинках садибного 

типу і тому змушені витрачати більше газу порівняно з міськими жителями для 

їх обігріву. В умовах, коли мінімальний розмір заробітної плати та пенсій 

заморожено, це призводить до катастрофічного зниження рівня життя як 

міських, так і сільських жителів, насамперед низькооплачуваних. 

Для підтримання доходів населення в умовах системної кризи урядом 

країни прийняте рішення про значне розширення програми надання субсидій на 

оплату житлово-комунальних послуг. З часу початку реалізації цієї програми (1 

травня 2015 р.) до кінця року на ці цілі буде виділено 24,6 млрд. грн. з 
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Державного бюджету, що складатиме приблизно одну двадцяту його 

видаткової частини. Очікується, що претендентами на отримання таких 

субсидій стануть 3 мільйони домогосподарств, тобто приблизно кожне п’яте 

домогосподарство країни. 

Субсидії уряд вважає основною на даний час формою боротьби з 

бідністю, зокрема в сільській місцевості. Вирішальне значення при цьому, на 

думку керівництва Мінсоцполітики, має впровадження новацій при наданні 

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Так, у 2015 р. буде 

забезпечено призначення субсидії на підставі лише двох документів – заяви та 

декларації, – на відміну від необхідності надання довідок про доходи, як це 

вимагалося раніше.  

Передбачено також, що кожне домогосподарство одночасно з рахунком 

для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 р. отримає спрощені форми 

заяви та декларації для звернення за призначенням субсидії. Крім того, 

передбачені й інші новації: для 1,1 мільйона сімей, які до 1 травня отримували 

субсидії, передбачається автоматичне призначення субсидій на новий термін; 

запроваджується надання субсидій на 12 місяців, а не на опалювальний період, 

як раніше; встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий 

період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального 

захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності 

змін); надається право на оформлення субсидій особам, які не зареєстровані у 

житловому приміщенні, але орендують житло і оплачують вартість житлово-

комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла 

[135]. 

На нашу думку, спрощення процедури надання субсидій на житлово-

комунальні послуги насправді не можна вважати реформуванням системи 

соціального захисту населення, адже зберігається традиційна для нашої країни 

його філософія, концепція. Вона побудована на тому, що держава продовжує 

традиції патерналізму в соціальній сфері і фактично гарантує певний мінімум 

засобів існування для міських та сільських жителів за рахунок державного 
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бюджету. Завдяки таким важелям державного регулювання доходів 

домогосподарств патерналістський підхід утверджується у ще більшій мірі 

порівняно з попередніми періодами розвитку економіки.  

Однак цей підхід має значні недоліки. По-перше, найбідніші верстви 

населення переорієнтовуються не на підвищення власної конкуренто-

спроможності на ринку праці і відповідне підвищення рівня оплати праці. 

Оскільки питома вага отримувачів субсидій в умовах системної кризи 

підвищується в кілька разів порівняно з передкризовим періодом, то відповідні 

настрої поступово стають переважаючими серед усіх верств міського та 

сільського населення, особливо серед останнього, адже у кризових умовах воно 

опиняється у гіршій ситуації.  

По-друге, руйнується суспільна система мотивації до високопродуктивної 

праці, бо різниця в рівні оплати праці малокваліфікованих та 

висококваліфікованих найманих працівників стає настільки незначною, що 

втрачаються додаткові стимули до особистого зростання. По-третє, зростання 

обсягів виділених субсидій на житлово-комунальні послуги для населення 

вимагає відповідного збільшення витрат на їх адміністрування. Загалом слід 

відзначити надмірно великі витрати суспільства на організацію такої системи 

соціального захисту населення та її низьку ефективність. 

Будь-яка криза, у тому числі економічна, є результатом за старіння 

механізмів управління економікою і ознакою того, що необхідними стають 

зміни в цих механізмах. В умовах кризи багатократно зростають загрози у сфері 

рівня життя населення, але разом з тим і з’являються нові можливості для його 

підвищення. Для того, щоб домогосподарства могли використати ці нові 

можливості, необхідні рішучі зміни в державному регулюванні доходів 

населення. 

У нашій країні створена повноцінна законодавча база у цій сфері. 

Зокрема, в сучасних умовах можна було б скористатися положеннями Закону 

«Про індексацію доходів населення», відповідно до якого вона є встановленим 

законами та іншими нормативно-правовими актами механізмом підвищення 
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грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю 

відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. За цим законом 

індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними у гривнях на 

території України і які не мають разового характеру: пенсії, стипендії, оплата 

праці (грошове забезпечення); суми виплат, що здійснюються відповідно до 

законодавства про загальнообов’язкове державне страхування; суми 

відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам які мають 

право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника   [161]. 

Законом передбачена індексація доходів у разі перевищення порогу 

зростання споживчих цін понад 101 відсотків, тобто на один відсоток порівняно 

з попереднім періодом. Зважаючи на те, що в умовах системної кризи зростання 

цін у два рази стає цілком можливим, застосування механізму індексації 

доходів може призвести до того, що індексована частина заробітної плати та 

пенсій може стати навіть більшою від реальних їх величин, тобто «тіла» 

індексації. Така система має ті ж недоліки, що  й відмічена вище система 

надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню. Тому її 

широке використання в сучасних умовах розвитку країни не можна вважати 

доцільним. 

У зв’язку з цим доволі знаменним стало подання позову до суду на 

Кабінет Міністрів України з вимогою провести «ревізію» складових 

прожиткового  мінімуму з боку Громадської комісії з розслідування і 

попередження порушень прав людини в Україні, яке відбулося в Окружному 

адміністративному суді м. Києва 5 квітня 2015 р. Ініціатори позову нагадали, 

що згідно з законодавством, прожитковий мінімум є правом людини на ті 

гарантії, які передбачені Конституцією. При цьому прожитковий мінімум 

встановлюється Кабінетом Міністрів після проведення науково-громадської 

експертизи сформованого набору продуктів харчування, непродовольчих 

товарів і послуг. Така експертиза у грудні 2014 р. перед поданням урядом 

проекту бюджету на 2015 р.   не проводилася. Взагалі названий набір товарів і 
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послуг у країні не переглядався вже п'ятнадцять років, хоч а за 

законодавством він повинен переглядатися кожних п’ять років. Як заявив 

заступник голови Громадської комісії С.Батрин, «сьогодні для людей заднім 

числом встановлюють податок на нерухомість, стягують частину заробленої за 

життя пенсії, вимагають платити за газ та інші послуги без обґрунтування 

цінової політики та реформ у галузях. Щоб ставити такі питання, спочатку уряд 

мав би вирішити питання прожиткового мінімуму для людини, який гарантує 

Конституція  [206]. 

Основною складовою частиною споживчого кошика для розрахунку 

прожиткового мінімуму є  продовольчий набір. Зважаючи на системну кризу в 

нашій країні, перегляд такого набору, який був затверджений у 2000 р., не 

можна вважати доцільним. Його енергетична цінність достатня для 

нормального функціонування людського організму. Він містить необхідну 

кількість так званих незамінних факторів харчування. Хоча в ньому не 

передбачено традиційних для вітчизняних споживачів таких продуктів 

харчування, як кофе, чай, алкогольні та безалкогольні напої  тощо, вважаємо, 

що такий офіційно затверджений набір можна використовувати для розрахунку 

прожиткового мінімуму. 

З метою проведення власної оцінки рівня відповідності величини 

прожиткового мінімуму сучасним економічним реаліям в умовах системної 

кризи нами проведено розрахунок вартості мінімального продовольчого 

кошика станом на 7 квітня 2015 р. Для цього використано його офіційно 

затверджений вміст. 

Ціни для проведення відповідних розрахунків на вказану дату 

застосовано як мінімальні ціни ринку «Шувар» у Львові, які в межах міста не 

бувають нижчими, оскільки ринок є оптовим. Реально це найнижчі ціни в місті. 

Інформація про них щоденно висвітлюється на інтернет-сайті ринку. При цьому 

ми не враховували той факт, що для того, щоб добратися до цього ринку, 

більшості жителів міста потрібно потратити певні кошти.  
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У процесі проведення розрахунків ми виходили з того, що у бідних 

родинах не рахуються з часом,  необхідним для пошуку найдешевших точок 

продажу товарів. При цьому за необхідності планується придбання й 

дрібнооптових партій товарів. 

Слід зазначити, що прожитковий мінімум не визначається окремо для 

міських та сільських жителів. Звичайно ж, для сільських жителів ціни на 

більшість продуктів харчування завжди нижчі порівняно з міськими. Однак 

інші види товарів і послуг для них є значно дорожчими.    

Проведені в табл. 3.3 розрахунки показали, що вартість мінімального 

продовольчого кошика у м. Львові станом на 7 квітня 2015 р. складала 9822,84 

грн. у рік, тобто 818,57 грн. у місяць. Хтось може закинути дисертанту, що 

невдало вибраною є дата дослідження, оскільки ціни на овочі й фрукти, а також 

на молоко і молокопродукти на вказану дату є чи не найвищими за весь рік. Це 

насправді так. Однак зауважимо, що незвично відносно низькими залишаються 

ціни на м'ясо- і м’ясопродукти, які реагують на зміну цінових співвідношень на 

ринку із значним запізненням у зв’язку з довготривалим періодом їх 

виробництва. Зауважимо, що їх питома вага у складі вартості продовольчого 

кошика, як правило, перевищує 25 відсотків. Крім того, не можна обійти 

увагою той факт, що прожитковий мінімум повинен забезпечувати можливість 

придбання на ринку мінімального набору товарів і послуг протягом усіх місяців 

року. 

Ми не розраховували окремо вартість мінімального набору 

непродовольчих товарів і послуг, хоча для цього є відповідні офіційно 

затверджені норми. Адже, як правило, їх вартість у більшості країн світу при 

розрахунках прожиткового мінімуму у два-три рази перевищує вартість 

мінімального продовольчого набору. У зв’язку з цим можна зробити висновок, 

що за реалізації можливості придбання необхідних продовольчих товарів за 

мінімальними цінами величина прожиткового мінімуму в нашій країні станом 

на 7 квітня 2015 р. не повинна бути меншою від 818,57х3=2455 грн. у місяць. 

Реально ж на цей час вона складала 1218 грн., тобто була удвічі нижчою. 



 

 

154 

Таблиця 3.3 

Розрахунок вартості набору продуктів харчування для працездатного 

населення (за рік на одну особу) станом на 7 квітня 2015 р. 

Найменування продукту 
Кількість, 

кг 
Ціна, грн/кг 

Ціна, всього, 

грн 

1 2 3 4 

Хлібопродукти: х х 1296,54 

Борошно житнє 0,4 9,6 3,84 

Борошно пшеничне 9 9,5 85,5 

Хліб житній  39 9 351 

Хліб пшеничний 62 10 620 

Макаронні вироби 4 9,2 36,8 

Рис 2,5 27 67,5 

Пшоно 1 20 20 

Гречана крупа 2 20 40 

Вівсяна крупа 1,1 20 22 

Бобові 1,9 21 39,9 

Інші 0,5 20 10 

Картопля 95 1,9 180,5 

Овочі, баштанні: х х 1352 

Капуста 28 6,5 182 

Помідори, огірки 25 36 900 

Морква, буряк 18 3 54 

Цибуля, часник 10 10 100 

Баштанні 16 4 64 

Інші 13 4 52 

Фрукти і ягоди: х х 608 

Фрукти, ягоди свіжі 60 8 480 

Сухофрукти 4 32 128 

Цукор, кондитерські вироби: х х 599,2 

Цукор 24 9,8 235,2 
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Продовж. табл. 3.3 

1 2 3 4 

Кондитерські вироби 13 28 364 

Олія 7,1 26 184,6 

Маргарин 2 41 82 

М’ясопродукти: х х 2213 

Яловичина 14 40 560 

Баранина 2 95 190 

Кріль 2 90 180 

Свинина 8 65 520 

Субпродукти 4 23 92 

Птиця домашня 12 30 360 

Сало 2 25 50 

Ковбасні вироби 9 29 261 

Рибопродукти: х х 629 

Риба свіжа 7 41 287 

Оселедці 4 65 260 

Інші 2 41 82 

Молокопродукти: х х 2524 

Молоко незбиране 60 8 480 

Молоко з малим вмістом жиру 65 8 520 

Масло вершкове 5 60 300 

Сир твердий 3,5 70 245 

Сир м’який 10 70 700 

Сметана 5 25 125 

Яйця, штук 220 0,7 154 

Разом за рік х х 9822,84 

У середньому за місяць х х 818,57 
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Якщо наша країна декларує свою прихильність до європейських 

цінностей і планує в майбутньому стати повноправним членом європейського 

співтовариства, вона повинна створити економічні передумови забезпечення 

існування усім міським та сільським родинам на мінімальному рівні, а вже їхнє 

право вибору – дотримуватися мінімальних стандартів споживання чи само 

реалізовуватися і досягати значно вищих стандартів у забезпеченні власного 

добробуту. 

Прожитковий мінімум в європейській країні аж ніяк не може бути 

нижчим від вартості мінімального набору засобів існування у вигляді 

продовольчих і непродовольчих товарів і послуг, офіційно визнаного і 

узаконеного суспільством відповідно до сучасного етапу його розвитку. 

Приведення величини законодавчо встановленого рівня прожиткового 

мінімуму до його реальної величини є об’єктивною вимогою. Якщо цього не 

зроблено, це означає, що суспільство кинуло своїх найбідніших членів 

напризволяще. 

Офіційно встановлений прожитковий мінімум, його розрахунок в умовах 

системної кризи і калейдоскопічних змін в соціально-економічній ситуації 

повинні щомісячно переглядатися і публікуватися на сторінках органів масової 

інформації, насамперед державних. Не виконання цієї вимоги слід вважати 

порушенням основоположних умов функціонування сучасного суспільства. 

Встановлення реального розміру прожиткового мінімуму і відповідно 

мінімального розміру заробітної плати та розміру пенсій повинно стати 

свідченням зростання рівня соціально відповідальності держави перед своїми 

громадянами та бізнесу перед своїми працівниками. Як держава, так і бізнес не 

мають ні морального, ні формального права платити залежним від них особам 

менше, ніж необхідно для їх фізичного виживання.  

Реальний мінімальний розмір пенсії важливий лише для пенсіонерів. 

Реальний же розмір мінімальної заробітної плати має вплив не лише на 

матеріальне становище найменш оплачуваних категорій працівників. Він 

лежить в основі всієї системи основної та додаткової заробітної плати, її 
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тарифікації. Тому дотримання справедливого розміру заробітної плати 

навіть в умовах системної кризи дозволяє розпочати процес відродження 

реальної мотивації праці. Зростання фінансового навантаження на бізнес і 

державу в кінцевому рахунку заставить їх вишукувати найефективніші форми 

організації праці та управління нею. 

Однак надіятися на те, що  встановлення реального розміру прожиткового 

мінімуму, мі мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії є тим засобом, 

який однозначно вирішить усі соціально-економічні проблеми розвитку 

суспільства не проходиться. Це ті засоби, використовуючи які можна вирішити 

завдання локального масштабу. Для вирішення більш загальних завдань 

необхідна розробка й реалізація масштабніших проектів. Вони стосуються 

кардинальної зміни загальних основ розвитку спільноти. У зв’язку з цим 

хотілося б відзначити думку відомого вітчизняного економіста 

А.Гальчинського: «коли кажуть, що нинішня епоха є переломною, що це епоха 

глибоких біфуркацій, то бачу в цьому відображення відміченого – самодостатня 

людина, людина з посиленим сприйняттям власного достоїнства вимагає 

адекватних перетворень суспільства [40]. Він же додає, що найбільш 

фундаментальним дослідженням цієї проблеми є книга американського вченого 

Фукуями «Довір’я», в якій формування соціального капіталу пов’язується з 

процесом «спонтанної соціалізації». Спонтанна соціалізація – поняття, яке 

входить до поняття «соціального капіталу». У результаті вибудовується три 

ланкова взаємозалежність факторів розвитку: спонтанна соціалізація формує 

довіру; довіра визначає нагромадження соціального капіталу; соціальний 

капітал вибудовує фундамент «одухотворення економічного життя». 

Державне регулювання рівня життя населення, зокрема сільського, 

повинно опиратися на системні зміни в найбільш загальних гуманітарних 

засадах функціонування суспільства. Економічні, правові, політичні регулятори 

економічного життя виявляють свою дієвість до певної межі, якою є відзначена 

Фукуямою одухотвореність цього життя. Економічна діяльність людини є 

частиною її загальної діяльності. Форми економічної діяльності, принципи, 
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якими керується особа у процесі формування своїх економічних відносин з 

іншими особами визначаються тими цінностями, які закладені в ній генетично і 

розвинуті на основі отримання власного життєвого досвіду функціонування 

всередині людської спільноти. Якщо більша частина членів суспільства мають 

викривлені уявлення про честь і совість, про справедливість і несправедливість 

та інші загальнолюдські, зокрема християнські цінності, таке суспільство не 

зможе досягти успіхів у налагодженні нормального економічного життя, 

результатом якого стає неухильне підвищення рівня життя, насамперед доходів, 

усіх верств населення, у тому числі сільського. 

Ініціатором і практично єдиним скульптором творення конструкції такого 

життя може бути лише держава, насамперед перші особи органів управління 

нею. Іноземні політики, які добре знають ситуацію в нашій країні і часто 

спілкуються з її найвищими посадовцями, відмічають такі їх негативні риси, як 

невміння спілкуватися з народом і прислухатися до думки людей, дотримувати 

даного слова, вміння бути політкоректними зі своїми політичними опонентами. 

Влада сама повинна бути зацікавленою у формуванні системи її підзвітності 

народові. Для цього потрібна всього-на-всього політична воля до цього з боку 

влади, а форми взаємодії влади з народом достатньо добре відпрацьовані 

світовим співтовариством. 

Не менш важливою повинна стати й інша функція держави – сприяння 

формуванню громадянського суспільства, зокрема його економічної основи – 

середнього класу. Громадянське суспільство передбачає наявність широкої 

мережі громадських організацій, які виражають волю різноманітних суспільних 

груп населення. Серед цих організацій у справі підвищення рівня життя 

населення важливу роль повинні відіграти професійні спілки, які нарешті 

повинні скинути з себе шати одержавлення і насправді захищати права й 

інтереси найманих працівників усіх галузей народного господарства.   

Одним з найважливіших напрямів державного регулювання рівня життя 

населення, зокрема сільського, в умовах зовнішньої агресії та системної кризи 

всередині країни є удосконалення регулювання ринкових цін на продовольчі та 
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непродовольчі товари і послуги. Зусилля органів державного управління у 

сфері підвищення доходів населення, якщо вони не будуть підкріплені 

відповідними заходами у сфері ціноутворення.  

Уряд будь-якої країни має доволі широкі можливості впливу на рівень цін 

на ринках продовольчих, непродовольчих товарів і послуг. Традиційно 

широкими є можливості національного уряду в цій царині, визначені 

вітчизняним законодавчим полем. Завдання полягає лише в ефективному 

використанні наданих уряду повноважень у цій сфері регулювання рівня життя 

населення, зокрема сільського. 

Відомо,що ціни на імпортовані продовольчі й непродовольчі товари на 

вітчизняному рину формуються насамперед під впливом світових цін. Однак 

вони у значній мірі залежні від величини ставок імпортних мит на конкретні 

види продовольчих та непродовольчих товарів. Свого часу наша країна у 

процесі вступу до СОТ брала на себе зобов’язання щодо зниження ставок 

вказаних мит. Однак до цих пір більшість із цих мит, зокрема на найважливіші 

для населення види товарі, збережені. Зниження їх рівня в екстремальних 

умовах системної кризи та зовнішньої агресії набуває особливої ваги.  

Іншим важливим важелем державного регулювання ринкових цін на 

продовольчі та непродовольчі товари в екстремальних умовах є використання 

механізму диференціації ставок податку на додану вартість. У багатьох країнах 

світу на найважливіші предмети народного споживання вони  встановлюються 

на мінімальному чи нульовому рівні. Вважаємо, що на даний час настали умови 

для реального впровадження нульових ставок ПДВ на найважливіші продукти 

харчування і непродовольчі товари в нашій країні.  

Вітчизняне законодавство надає уряду й інші, доволі широкі можливості 

у сфері регулювання цін на основні види товарів і послуг. Упродовж багатьох 

років незалежності нашої країни уряд вважав за необхідне не користатися з них. 

Однак на даний час, коли доходи населення, у першу чергу сільських жителів, 

скорочуються надзвичайно високими темпами, уряд повинен сповна 
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використати надані йому права щодо регулювання цін на внутрішньому 

ринку продовольчих, непродовольчих товарів і послуг. 

При цьому важливо зруйнувати корупційні схеми у сфері імпорту 

більшості видів товарів на митну територію країни, а також аналогічні схеми з 

товаропросування продукції вітчизняних товаровиробників. Найперше це 

стосується таких видів продовольчих товарів, як м'ясо і м’ясопродукти, овочі, 

фрукти і ягоди, а також фармацевтичних товарів і високотехнологічних товарів, 

таких, як мобільні телефони та системи безпеки. Якщо уряду не вдасться 

врегулювати позитивні тенденції на ринках товарів, то відповідні його зусилля 

у сфері підвищення поточних доходів населення, зокрема сільського, можуть 

виявитися зведеними нанівець. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Підвищення рівня життя сільського населення можливе лише за 

умови відновлення процесу економічного зростання у країні. Необхідними 

стають також кардинальні зміни в зайнятості сільських жителів. Прогнозні 

розрахунки показали, що при збереженні існуючих трендів чисельність 

зайнятих в сільськогосподарських підприємствах та в господарствах населення 

у найближчій перспективі дещо зросте. Однак сільськогосподарські 

підприємства навіть при прискореному розвитку в них галузі тваринництва, а 

також переробні підприємства АПК в майбутньому можуть бути місцем праці 

лише для незначної частини зайнятих сільських жителів. Основною сферою 

їхньої зайнятості повинні стати несільськогосподарські підприємства, зокрема у 

сфері послуг. Необхідним є поступове виведення господарств населення зі 

сфери зайнятості. Розрахунки показали, що вони не здатні забезпечити своїм 

власникам доходи хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Тому повинні 

створюватися нові робочі місця для зайнятих виключно в господарствах 

населення, з одного боку, і розроблятися урядові програми зі скорочення 

розмірів цих господарств.  
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2. Механізм трансформації зайнятості сільського населення 

повинен включати в себе нормативно-правові заходи (удосконалення трудового 

законодавства та законодавства з регулювання зайнятості, удосконалення 

земельного законодавства, а також нормативних актів органів місцевого 

самоврядування); організаційно-економічні заходи (адаптація діяльності 

державної служби зайнятості населення до сучасних умов, розробка й 

реалізація регіональних програм зайнятості сільського населення, залучення 

інвестицій у сільську місцевість, удосконалення регуляторної політики щодо 

розвитку малого й середнього бізнесу в сільській місцевості); соціально-

економічні заходи (підвищення мінімальних соціальних стандартів, 

поглиблення адміністративно-територіальної реформи, децентралізація 

державних фінансів, розвиток сільських територій); освітньо-просвітницькі 

заходи (удосконалення системи підготовки і перепідготовки кадрів, пропаганда 

нових форм зайнятості сільського населення, підтримка місцевих ініціатив з 

розвитку неаграрних форм бізнесу, формування нового способу життя 

сільського населення). 

3. Підвищенню рівня життя сільського населення повинен сприяти 

сталий розвиток сільських територій з його соціальною, виробничою, 

економічною та інфраструктурною складовими. При цьому найважливішим 

напрямом забезпечення сталого розвитку сільських територій є саме 

підвищення рівня життя сільського населення. Напрям охорони навколишнього 

середовища як складової забезпечення сталого розвитку сільських територій 

повинен включати в себе виведення з сільськогосподарського обороту 

деградованих і техногенно забруднених земель,  розвиток органічного 

сільськогосподарського виробництва, облаштування сільських ландшафтів, 

удосконалення планів використання земельних, лісових та водних ресурсів, 

оптимізацію землекористування, формування цивілізованого ринку 

сільськогосподарських земель. Розвиток виробничої сфери на селі повинен 

включати розвиток агротуризму та інших несільськогосподарських виробництв, 

підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності 
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сільськогосподарського виробництва, організацію системи оптово-

роздрібних ринків сільськогосподарської продукції, впровадження сучасної 

системи стандартів безпеки продуктів харчування, удосконалення державної 

підтримки сільськогосподарського виробництва. Розвиток інфраструктурної 

складової забезпечення сталого розвитку сільських територій повинен 

передбачати розширення мережі та підвищення якості доріг, благоустрій 

сільських населених пунктів, розвиток соціальної інфраструктури села. 

4. На даний час ключовою проблемою у сфері розвитку сільських 

територій є стан доріг та перспективи його покращення. Надзвичайна ситуація 

зі станом доріг є однією з найважливіших перешкод розвитку сільських 

територій та підвищення рівня життя сільського населення. Відбувається 

процес локалізації всього господарського та соціально-культурного життя в 

селах. Слід значно збільшити виділених з державного бюджету коштів для 

ремонту й відновлення доріг, зокрема внутрісільських. 

5. Узагальнення досвіду розвинутих європейських країн в 

забезпеченні сталого розвитку сільських територій дозволило виділити основні 

принципи, дотримання яких у цій сфері є необхідним. Насамперед це 

забезпечення комплексності при формуванні програм і проектів, спрямованих 

на покращення окремих сторін життя в сільських поселеннях. Їх обговорення 

повинно мати відкритий характер з тим, щоб збалансувати інтереси різних 

соціальних груп сільського населення. Важливе значення має дотримання 

принципу орієнтації на першочергове використання місцевих ресурсів у 

процесі розробки й реалізації програм та проектів. Останні повинні бути 

інституціолізованими, тобто контроль за їх виконанням повинен покладатися 

на органи місцевого самоврядування. Наша країна поки що не має таких 

можливостей для фінансування програм сталого розвитку сільських територій, 

які мають країни ЄС. Але дотримання зазначених принципів забезпечить 

полегшення процесу інтеграції в ЄС в майбутньому, зокрема у сфері розвитку 

сільських територій. 
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6. Протягом 2014-початку 2015 р. відбувався процес значного 

зниження рівня життя населення нашої країни, зокрема сільського, насамперед 

у частині грошових доходів. Воно стало результатом негативної дії як 

внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Реальні доходи населення знизилися в 

1,5-2 рази, а в доларовому еквіваленті – утричі. Характерно, що сільське 

населення ще у 2009 р. інтуїтивно відчуло нові ринкові загрози, що знайшло 

своє відображення у щорічному збільшенні чисельності зайнятих виключно в 

особистих підсобних господарствах. У таких умовах уряд вирішив для 

підтримання рівня життя населення використовувати програму надання 

житлово-комунальних субсидій. Таку політику слід вважати хибною, оскільки 

вона руйнує механізми мотивації праці. Єдино вірним напрямом вирішення цієї 

проблеми має стати підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій, за 

рахунок яких повинні покриватися зростаючі витрати домогосподарств.  

7. У умовах системної кризи особливого значення набувають заходи з 

державного регулювання цін на ринках товарі і послуг. Основними важелями 

посилення державного регулювання цін повинні стати: зниження ставок 

ввізного мита при імпорті найважливіших видів споживчих товарів, зниження 

ставок ПДВ на товари вітчизняних виробників, контроль рентабельності 

хлібопекарських підприємств та рівня цін на послуги, які надаються 

природними монополістами, боротьба з корупцією на споживчому ринку та на 

митниці тощо.    
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ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнено й по-новому вирішено проблему 

вдосконалення механізму реалізації підвищення рівня життя сільського 

населення. Результати дослідження дають підстави для таких висновків: 

1. Рівень життя населення є соціально-економічною категорією, в якій 

знаходить відображення ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб 

населення, які мають кількісний вимір відповідно до особливостей сучасної 

статистики і піддаються державному регулюванню засобами соціально-

економічної політики на основі використання механізмів її реалізації. Такий 

підхід до розуміння теоретичної сутності рівня життя населення дозволяє 

проводити його достовірну оцінку як на національному, так і на регіональному 

рівнях, а також у розрізі окремих суспільних груп. Рівень життя сільського 

населення визначається його становищем у процесі суспільного відтворення, 

насамперед на стадії розподілу й перерозподілу валового внутрішнього 

продукту, ступенем розвинутості його потреб і особливостями їх задоволення. 

Важливу роль при цьому відіграють форми і типи розселення сільського 

населення, відповідно до яких формується територіальна організація його 

соціально-культурного обслуговування. 

2. Основною передумовою підвищення рівня життя населення, 

зокрема сільського, є стійке економічне зростання, індикатором якого є 

нарощування обсягу ВВП, що досягається завдяки дії загальносуспільних та 

економічних чинників. До загальносуспільних чинників відносяться 

загальноекономічна стабільність, боротьба з корупцією та тіньовою 

економікою, формування громадянського суспільства, підвищення рівня 

суспільної та економічної активності населення. Особливе значення має 

забезпечення дотримання принципу соціальної справедливості в суспільстві. 

Економічні чинники включають в себе значне збільшення обсягу інвестицій і 

формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, підвищення 

курсу національної валюти, зниження рівня податкового навантаження на 

бізнес, формування в суспільстві позитивного сприйняття економічних реформ. 
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Рівень життя сільського населення визначається також ступенем його 

трудової активності, паритетністю економічних відносин між містом і селом, 

успішністю ведення особистих підсобних господарств. 

3. Механізм реалізації підвищення рівня життя сільського населення – 

це сукупність важелів, методів,інструментів, у результаті використання яких 

держава впливає на процес його зростання. Вітчизняний та зарубіжний досвід у 

цій сфері є багатогранним і забезпечує вибір найефективніших засобів у 

конкретній соціально-економічній ситуації. На сучасному етапі соціально-

економічного розвитку нашої країни важливу роль відіграють фінансові 

ресурси та загальноекономічні рекомендації міжнародних економічних 

організацій, насамперед Міжнародного валютного фонду. Підвищення рівня 

життя сільського населення досягається шляхом удосконалення нормативно-

законодавчої бази, соціальної, фінансово-кредитної та цінової політики, а також 

політики держави у сфері розвитку сільських територій. 

4. Рівень життя сільського населення та його динаміка 

характеризується насамперед обсягом споживання продовольчих і 

непродовольчих товарів та послуг. Протягом 2000-2013 рр. відбувалися 

позитивні зміни у споживанні сільськими жителями Львівської області 

продуктів харчування. Високими темпами зростало споживання найбільш 

цінних їх видів – м’яса та м’ясопродуктів, риби та рибопродуктів, овочів, 

фруктів і ягід. Споживання менш цінних продуктів скорочувалося. Однак 

харчовий раціон сільського населення за якістю був значно гіршим порівняно з 

міськими жителями. Надмірними були відмінності в харчуванні бідних та 

багатших сільських родин. Навіть найбагатші домогосподарства з найвищим 

рівнем доходів не змогли досягти рекомендованих дієтологами норм 

споживання білково-вітамінних груп продуктів харчування. Характерною 

тенденцією стало значне зниження ролі особистих підсобних господарств у 

продовольчому забезпеченні сільських домогосподарств. Як і жителі міст, 

селяни перетворилися в активних покупців на агропродовольчому ринку. 

Позитивними були також зміни в забезпеченні сільських жителів 
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непродовольчими товарами та послугами. Однак погіршувалася доступність 

для сільського населення освітніх послуг та послуг закладів охорони здоров’я у 

зв’язку з раціоналізацією їх мережі. 

5. Найважливішими індикаторами рівня життя сільського населення є 

показники обсягу й динаміки грошових та сукупних доходів і видатків. 

Протягом 2000-2013 рр. грошові витрати середньостатистичного сільського 

домогосподарства зросли в 11,3 разів, а в реальному обчисленні – у три рази. 

Номінальна середня заробітна плата протягом 2000-2013 рр. зросла в 14,2 разів, 

а реальна – в 4,7 разів. Реальний розмір пенсій зріс у шість разів. Однак кожна 

сьома сільська родина мала доходи нижчі від прожиткового мінімуму, а питома 

вага витрат на придбання продовольчих товарів у структурі грошових витрат за 

досліджуваний період знизилася з 54,0 до 44,1 відсотків,що свідчить про 

убогість сімейних бюджетів. 

6. Реальні сукупні ресурси сільських домогосподарств Львівської 

області впродовж 2000-2012 рр. зростали темпами, які в 1,4 разів перевищували 

темпи зростання ВВП. Особливо високими вони були в ті роки, в які 

відбувалися вибори до владних структур. Це засвідчує значну питому вагу 

популістських урядових рішень у сфері формування доходів населення. У 

зв’язку з цим виявилася порушеною одна з найважливіших вимог, розроблених 

світовою економічною наукою, згідно з якою темпи зростання доходів 

населення повинні узгоджуватися з темпами зростання валового внутрішнього 

продукту країни. 

7. Серед важливих чинників підвищення рівня життя сільського 

населення слід виділити масштабну трудову міграцію за кордон, завдяки якій 

було забезпечено не тільки надходження додаткових коштів у тисячі сільських 

родин регіону, але й підвищено ціну на такий вид товару, як робоча сила на 

регіональному ринку праці, який став дефіцитним. Однак при цьому 

випереджаючими темпами зростали доходи жителів приміських сіл, а у 

віддалених селах ситуація погіршувалася. Характерно, що саме у приміських 

селах, як показали результати статистичних групувань, сільські жителі 
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досягають кращих показників середньої зарплати та показників розвитку 

особистих підсобних господарств. Визначений на основі 19 спеціально 

підібраних статистичних показників у розрізі адміністративних районів 

Львівської області інтегральний показник рівня життя сільського населення 

також виявився надмірно диференційованим у територіальному розрізі. 

8. Для досягнення покращення показників рівня життя сільського 

населення необхідні кардинальні зміни в зайнятості сільського населення. 

Існуюча структура зайнятості, при якій половина сільських працездатних 

зайняті виключно в особистих підсобних господарствах, призводить до 

консервації бідності в сільській місцевості. Механізм трансформації зайнятості 

сільського населення повинен включати нормативно-правові, організаційно-

економічні, соціально-економічні та освітньо-просвітницькі заходи. Прогнозні 

розрахунки показали, що при збереженні існуючих тенденцій чисельність 

сільських жителів, зайнятих в сільськогосподарських підприємствах та 

особистих підсобних господарствах у найближчій перспективі змінюватиметься 

незначно. Тому необхідне значне розширення кількості робочих місць у 

позасільськогосподарських сферах з тим, щоб на новостворених, насамперед 

малих та середніх підприємствах, працевлаштувалися теперішні зайняті в 

особистих підсобних господарствах. Оскільки йдеться про понад 200 тис. осіб, 

то обсяг необхідних інвестицій повинен становити десятки мільярдів гривень. 

9. Зусилля у сфері державного регулювання зайнятості сільського 

населення можуть виявитися марними, якщо не активізуватиметься урядова 

політика щодо розвитку сільських територій, зокрема їх соціальної, виробничої, 

екологічної та інфраструктурної складових. Ключовою проблемою на даний час 

є покращення доріг, стан яких ускладнює розвиток усіх сфер сільського життя 

та підвищення рівня життя сільських родин. У процесі розвитку сільських 

територій слід покладатися не лише на вітчизняний досвід, але й на зарубіжний. 

Надзвичайно важливо дотримуватися тих принципів розробки й реалізації 

програм розвитку сільських територій, яких дотримуються країни ЄС, що 
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спростить процес адаптації вітчизняних програм до європейських вимог в 

контексті майбутнього членства нашої країни в цій організації. 

10. Значне зниження рівня життя сільського населення впродовж 2014-

2015 рр., насамперед в частині величини реальних доходів домогосподарств, 

потребує вироблення нових підходів до підтримання показників в 

екстремальних умовах. Розроблені урядом заходи, зокрема програми надання 

населенню субсидій на житлово-комунальні послуги руйнують механізм 

мотивації праці, оскільки реальний добробут родин мало залежить від її 

результатів. У дисертації розроблені пропозиції щодо приведення 

прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної 

пенсії до сучасних економічних реалій. При цьому зросло б економічне 

навантаження на бізнес, але разом з тим можна було б скоротити бюджетні 

видатки. Процес підвищення доходів домогосподарств повинен поєднуватися з 

зусиллями держави у сфері ціноутворення на товари й послуги, насамперед на 

продукцію природних монополій.               
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Додаток А 

Сільський житловий фонд на кінець року, тис. м2 загальної площі 

Район 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2013р. до 

2000р., % 

Бродівський 453,9 475,3 503,1 514,3 113,3 

Буський 282,9 291,3 301,5 314,2 111,1 

Городоцький 400,4 515,9 579,7 601,3 150,2 

Дрогобицький 108,5 126,6 151,6 159,2 146,7 

Жидачівський 552,2 585,3 599,3 586,1 106,1 

Жовківський 530,0 581,5 621,8 644,2 121,5 

Золочівський 476,5 499,6 512,8 509,8 107,0 

Кам’янка-Бузький 397,7 462,0 517,5 539,9 135,8 

Миколаївський  781,6 303,4 328,2 335,2 42,9 

Мостиський 269,7 304,7 348,6 363,8 134,9 

Перемишлянський 197,7 208,4 225,4 232,9 117,8 

Пустомитівський 221,4 230,0 247,9 254,0 114,7 

Радехівський 208,1 228,0 244,6 250,2 120,2 

Самбірський 201,5 209,3 224,3 229,5 113,9 

Сколівський 210,6 235,2 261,9 279,8 132,9 

Соокальський 590,2 628,4 655,8 685,7 116,2 

Старосамбірський 352,8 380,7 399,5 391,3 110,9 

Стрийський  145,7 45,3 47,6 48,9 33,5 

Турківський 152,3 162,8 195,2 199,7 131,1 

Яворівський 784,4 817,1 853,2 900,8 114,8 

Всього по області 22267,1 23135,6 24396,5 25511,6 114,6 
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Прийняття в експлуатацію житла, м2 загальної площі 

Район  

2005 р. 

 

2010 р. 

2013 р. 

всього на 1000 

мешканців 

Бродівський 1074 1371 978 28,6 

Буський 2000 1621 3377 112,2 

Городоцький 7653 13585 16995 378,5 

Дрогобицький 16731 21384 23145 340,4 

Жидачівський 1369 2722 2357 57,6 

Жовківський 12169 12160 9915 139,1 

Золочівський 5965 4098 8336 202,3 

Кам’янка-Бузький 3985 5576 8621 251,3 

Миколаївський  1456 9734 7452 162,7 

Мостиський 8840 6898 5165 123,9 

Перемишлянський 1859 711 2300 79,0 

Пустомитівський 44126 78465 75537 765,3 

Радехівський 817 1931 103 2,9 

Самбірський 13819 8224 16854 291,1 

Сколівський 87 11580 5729 166,5 

Сокальський 1645 7457 10551 178,8 

Старосамбірський 2571 3212 2853 47,4 

Стрийський  16824 20109 15133 253,5 

Турківський 1373 339 2264 54,4 

Яворівський 11125 27056 25845 389,8 

Всього по області 155488 238233 243511 245,3 
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Рівень обладнання сільського житлового фонду на кінець 2013 р., % від 

загальної площі житла 

Район  

водоводом 

 

каналізацією 

 

опаленням 

 

ваннами 

 

газом 

гарячим 

водопо- 

стачанням 

Бродівський 42,5 42,5 34,3 25,1 80,6 21,5 

Буський 20,9 20,7 17,4 17,0 81,1 4,8 

Городоцький 22,6 22,6 45,9 17,5 93,7 13,8 

Дрогобицький 41,2 41,0 38,5 38,6 82,6 38,9 

Жидачівський 19,3 19,3 17,5 18,9 88,6 18,7 

Жовківський 32,0 31,9 22,3 28,7 82,2 6,8 

Золочівський 38,9 35,7 40,4 30,7 85,7 25,4 

Кам’янка-Бузький 26,7 26,7 29,7 26,1 84,9 10,0 

Миколаївський  44,9 44,0 37,0 42,7 94,4 41,0 

Мостиський 13,5 13,5 28,6 13,2 81,7 4,3 

Перемишлянський 18,0 17,6 16,4 15,7 72,5 10,1 

Пустомитівський 70,7 69,6 67,7 68,9 97,6 68,3 

Радехівський 19,7 17,5 22,7 14,0 83,4 8,8 

Самбірський 37,1 37,1 34,9 36,4 91,4 36,5 

Сколівський 24,6 23,1 8,5 19,4 58,2 19,4 

Соокальський 34,0 19,8 27,7 15,5 86,7 15,8 

Старосамбірський 20,5 20,3 21,3 19,7 71,8 16,3 

Стрийський  41,5 41,5 34,4 40,4 89,5 38,8 

Турківський 15,1 13,4 7,6 8,4 33,6 4,5 

Яворівський 33,3 31,7 36,1 28,2 86,4 19,0 

Всього по області 35,1 33,7 33,7 30,9 83,8 26,2 
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Додаток Д 

Забезпеченість населення лікарями (на 10 тис. осіб) 

Район 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2013р. до 

2000р., % 

Бродівський 25,8 26,8 29,9 29,3 113,6 

Буський 21,8 25,5 25,5 25,4 116,5 

Городоцький 27,0 31,0 38,4 38,7 143,3 

Дрогобицький 21,3 23,3 21,6 20,8 97,7 

Жидачівський 24,6 25,3 28,3 28,5 115,9 

Жовківський 20,7 24,4 28,7 30,9 149,3 

Золочівський 28,2 28,3 35,1 34,9 123,8 

Кам’янка-Бузький 21,4 23,8 25,7 26,7 124,8 

Миколаївський  26,7 23,6 28,5 29,1 109,0 

Мостиський 19,8 21,4 24,5 24,9 125,8 

Перемишлянський 20,2 25,1 31,9 31,9 157,9 

Пустомитівський 18,3 19,1 23,2 22,8 124,6 

Радехівський 19,5 20,5 24,0 25,1 128,7 

Самбірський 14,3 13,1 16,8 20,3 142,0 

Сколівський 25,3 26,4 29,0 30,4 120,2 

Сокальський 20,8 21,4 23,0 23,5 113,0 

Старосамбірський 19,1 20,6 23,7 22,1 115,7 

Стрийський  57,5 30,6 33,6 29,2 50,8 

Турківський 15,5 17,9 21,5 23,4 151,0 

Яворівський 22,1 23,1 27,9 26,7 120,8 

Всього по області 51,9 56,6 59,5 57,0 109,8 
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Грошові витрати домогосподарств за децильними групами залежно від 

розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів за 2012 р., грн. 

 (у середньому на одне домогосподарство в місяць) 

Група Всього 

грошових 

витрат 

У тому числі 

Продовольчі 

товари 

Непродовольчі 

товари 

послуги Витрати на 

особисте 

господарство 

Перша 2670,18 1665,35 569,52 302,82 77,56 

Друга 2605,08 1545,34 657,28 293,26 55,49 

Третя 2643,72 1560,13 581,89 333,78 56,90 

Четверта 2876,98 1756,02 628,26 351,64 60,22 

П’ята 3193,51 1827,17 737,99 397,03 112,88 

Шоста 3053,71 1791,01 647,57 439,90 88,14 

 Сьома 3541,58 2075,93 831,86 434,82 59,64 

Восьма 4104,40 2169,44 1043,76 687,32 82,65 

Дев’ята 4477,68 2303,01 1146,52 723,56 83,75 

Десята 4485,39 2060,28 1096,05 796,50 49,42 

Всього 3634,38 1875,19 794,12 475,74 72,67 
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Додаток Є 

Вихідні дані для аналізу доходів домогосподарств Львівської області 

Показник 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всього сукупних ресурсів з 

розрахунку на одне 

домогосподарство, грн. 

 

 

383,92 

 

 

492,67 

 

 

566,52 

 

 

684,49 

 

 

790,55 

 

 

954,71 

 

 

1400,43 

 

 

1776,60 

 

 

2115,20 

 

 

2986,70 

 

 

3107,56 

 

 

3472,27 

 

 

3841,09 

 

 

4262,97 

У тому числі  

в міських поселеннях 
 

349,54 

 

428,68 

 

539,22 

 

620,83 

 

738,25 

 

924,20 

 

1381,69 

 

1733,96 

 

2047,45 

 

2947,84 

 

3157,08 

 

3489,59 

 

3749,31 

 

4073,45 

в сільських поселеннях 441,99 605,28 611,55 787,72 876,51 1006,19 1432,01 1849,68 2231,86 3056,54 3022,08 3445,12 3999,30 4589,89 

Середній еквівалентний розмір 

домогосподарства (осіб) 
 

2,58 

 

2,64 

 

2,58 

 

2,54 

 

2,44 

 

2,43 

 

2,44 

 

2,43 

 

2,43 

 

2,43 

 

2,43 

 

2,43 

 

2,42 

 

2,41 

У тому числі  

в міських поселеннях 
 

2,51 

 

2,50 

 

2,52 

 

2,42 

 

2,31 

 

2,30 

 

2,31 

 

2,30 

 

2,30 

 

2,30 

 

2,30 

 

2,30 

 

2,30 

 

2,30 

в сільських поселеннях 2,67 2,86 2,64 2,73 2,65 2,65 2,64 2,65 2,64 2,64 2,64 2,61 2,61 2,61 

Всього сукупних ресурсів з 

розрахунку на одну особу за 

місяць, грн.   148,80 186,62 219,58 269,48 324,00 392,88 573,95 731,11 870,45 1229,09 1278,83 1428,92 1587,22 1768,87 

У тому числі  

в міських поселеннях 139,26 171,47 213,98 256,54 319,59 401,82 598,13 753,90 890,20 1281,66 1372,64 1517,21 1630,13 1771,06 

в сільських поселеннях 165,54 211,64 231,65 288,54 330,76 379,69 542,42 697,99 845,40 1157,78 1144,73 1319,97 1532,30 1758,86 

Індекс інфляції (в середньому за 

рік) 
 

119,2 

 

128,2 

 

112,0 

 

100,8 

 

105,2 

 

109,0 

 

113,5 

 

109,1 

 

112,8 

 

125,2 

 

115,9 

 

109,4 

 

108,0 

 

100,6 

Коефіцієнти для перерахунку 

доходів минулих періодів 
 

3,996 

 

3,117 

 

2,783 

 

2,761 

 

2,625 

 

2,408 

 

2,122 

 

1,944 

 

1,724 

 

1,377 

 

1,188 

 

1,086 

 

1,006 

 

1,000 

Всього реальних сукупних 

ресурсів з розрахунку на одну 

особу за місяць, грн.   594,60 581,69 611,09 744,03 850,50 946,06 1217,92 1421,28 1500,65 1692,45 1519,25 1551,81 1596,74 1768,87 

У тому числі  

в міських поселеннях 556,48 534,47 595,50 708,31 838,92 967,58 1269,23 1465,58 1534,70 1764,84 1630,69 1647,69 1639,91 1771,06 

в сільських поселеннях 661,50 659,68 644,68 796,66 768,25 914,29 1151,01 1356,89 1457,47 1594,26 1359,93 1433,49 1541,49 1758,86 

Індекс реальних сукупних 

ресурсів з розрахунку на одну 

особу за місяць (1999 р.=100), % 100 97,8 102,8 125,1 143,0 159,1 204,8 239,0 252,4 284,6 255,5 261,0 268,5 297,5 
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Продовж. додатку Є 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

У тому числі  

в міських поселеннях 100 96,0 107,0 127,3 150,8 173,9 228,1 263,4 275,8 317,1 293,0 296,1 294,7 318,3 

в сільських поселеннях 100 99,7 97,5 120,4 116,1 138,2 174,0 205,1 220,3 241,0 205,6 216,7 233,0 265,9 

Індекс реальних сукупних 

ресурсів з розрахунку на одну 

особу за місяць (попередній 

рук.=100), % 100 97,8 105,1 121,8 114,3 111,2 128,7 116,7 105,6 112,8 89,8 102,1 102,9 110,8 

У тому числі  

в міських поселеннях 100 96,0 111,5 119,0 118,5 115,3 131,1 115,5 104,7 115,0 92,4 101,0 99,5 114,1 

в сільських поселеннях 100 99,7 97,8 123,5 96,4 119,0 125,9 117,9 107,4 109,3 85,3 105,4 107,5 114,1 

Всього грошових доходів з 

розрахунку на одне 

домогосподарство, грн. 231,55 303,69 382,63 516,15 602,21 787,83 1185,97 1511,45 1849,19 2644,53 2767,97 3101,52 3431,90 3924,22 

У тому числі  

в міських поселеннях 245,34 315,13 413,20 525,25 626,13 826,31 1238,03 1564,71 1886,57 2778,90 2964,03 3282,34 3508,25 3900,20 

в сільських поселеннях 208,27 283,54 332,25 501,37 562,93 722,99 1098,21 1420,15 1784,83 2413,43 2429,51 2789,59 3300,30 3965,62 

Доходи від реалізації продукції 

ОСГ у складі грошових доходів 

сільських домогосподарств (на 

одне домогосподарство в 

місяць), грн. 

 

 

46,00 

 

 

83,74 

 

 

85,16 

 

 

118,85 

 

 

116,74 

 

 

89,20 

 

 

104,14 

 

 

137,68 

 

 

132,95 

 

 

174,94 

 

 

175,33 

 

 

196,29 

 

 

243,98 

 

 

259,01 

Вартість спожитої продукції ОСГ у 

складі сукупних ресурсів сільських 

домогосподарств (на одне 

домогосподарство в місяць), грн. 
 

181,51 

 

269,42 

 

219,57 

 

223,06 

 

260,06 

 

220,84 

 

261,43 

 

313,01 

 

298,70 

 

376,99 

 

406,60 

 

491,72 

 

520,57 

 

459,00 

Грошові витрати на харчування 

на одне домогосподарство у 

місяць, грн. 214,03 266,18 290,31 311,01 347,80 458,64 599,22 675,77 785,40 1171,27 1301,68 1467,25 1639,20 1739,92 

У тому числі  

в міських поселеннях 250,81 315,27 365,66 379,05 439,39 504,84 693,41 773,96 870,19 1302,11 1503,66 1691,15 1854,14 1950,09 

в сільських поселеннях 151,95 179,76 166,14 200,60 197,30 380,76 440,39 507,50 639,44 946,28 953,02 1081,01 1268,71 1377,37 

Реальні грошові доходи з 

розрахунку на одне 

домогосподарство, грн. 925,27 946,60 1064,85 1425,09 1580,80 1897,09 2516,63 2938,25 3188,00 3641,52 3288,35 3368,25 3452,49 3954,22 
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Продовж. додатку Є 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

У тому числі  

в міських поселеннях 980,38 982,26 1149,93 1450,21 1643,59 1989,75 2627,10 3041,80 3252,45 3826,54 3521,27 3564,62 3529,30 3900,20 

в сільських поселеннях 832,25 883,79 924,65 1384,28 1477,69 1740,95 2330,40 2760,77 3077,05 3323,29 2886,26 3029,50 3320,10 3965,62 

Реальні доходи від реалізації 

продукції ОСГ у складі 

грошових доходів сільських 

домогосподарств (на одне 

домогосподарство в місяць), грн. 
 

183,82 

 

261,02 

 

237,00 

 

328,14 

 

306,44 

 

250,78 

 

220,99 

 

267,65 

 

229,21 

 

240,89 

 

208,29 

 

213,17 

 

245,44 

 

259,01 

Реальна вартість спожитої 

продукції ОСГ у складі сукупних 

ресурсів сільських 

домогосподарств (на одне 

домогосподарство в місяць), грн. 735,32 839,78 611,07 615,87 682,66 531,78 554,75 608,49 514,96 519,12 483,04 534,01 523,69 459,00 

Реальні грошові витрати на 

харчування на одне 

домогосподарство у місяць, грн. 963,16 829,68 807,93 858,70 912,98 1104,40 1271,54 1313,70 1354,02 1612,83 1546,40 1593,43 1649,04 1739,92 

У тому числі  

в міських поселеннях 1002,24 982,70 1017,63 1046,55 1153,40 1215,65 1471,42 1504,58 1500,21 1793,01 1786,35 1836,59 1865,26 1950,09 

в сільських поселеннях 607,19 560,31 462,37 553,86 517,91 916,87 934,51 986,58 1102,39 1303,03 1132,19 1173,98 1276,32 1377,37 

Реальні доходи від реалізації 

продукції ОСГ у складі 

грошових доходів сільських 

домогосподарств (на одну особу 

в місяць), грн. 68,85 91,27 89,77 120,20 115,64 94,63 83,71 101,00 86,82 91,25 78,90 81,67 94,04 99,24 

Реальна вартість спожитої 

продукції ОСГ у складі сукупних 

ресурсів сільських 

домогосподарств (на одну особу 

в місяць), грн. 275,40 293,63 231,47 255,59 257,61 200,67 210,13 229,62 195,06 196,63 182,97 204,60 200,65 175,86 

Реальні грошові витрати на харчу-

вання на одну особу у місяць, грн. 373,34 314,27 313,15 338,07 374,17 454,48 521,12 540,62 557,20 663,71 636,38 655,73 681,42 721,96 

У тому числі  

в міських поселеннях 399,30 393,08 403,82 432,46 499,31 528,54 636,98 654,16 652,27 779,57 776,67 798,52 811,13 847,86 

в сільських поселеннях 227,41 195,91 175,14 202,88 195,43 345,99 353,98 372,29 417,57 493,57 428,86 449,80 489,01 527,73 
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Додаток Ж 

Взаємозв’язок між величиною заробітної плати та окремими  

соціально-економічними показниками в адміністративних районах Львівської області, 2013 р. 

Район Середньомісячна 

зарплата, грн.  

Роздрібний 

товарооборот на 1 

особу за рік, грн. 

Поголів’я корів, усього Те ж на 1000 осіб 

сільського населення 

Бродівський 2359 3637 7,7 228 

Буський 2280 3045 3,9 130 

Городоцький 2264 2311 4,6 103 

Дрогобицький 2221 957 8,2 121 

Жидачівський 2450 1802 6,2 154 

Жовківський 2303 5274 9,1 127 

Золочівський 2154 2585 5,5 134 

Кам’янка-Бузький 3367 3509 5,4 158 

Миколаївський  2526 2917 5,2 114 

Мостиський 2066 5510 4,7 113 

Перемишлянський 2723 2018 6,0 208 

Пустомитівський 2253 9770 4,5 45 

Радехівський 2406 1781 6,2 176 

Самбірський 2096 2068 8,0 139 

Сколівський 2980 4153 7,3 212 

Сокальський 3266 2562 8,4 143 

Старосамбірський 2371 2350 7,7 128 

Стрийський  3474 2427 4,4 74 

Турківський 2574 961 15,5 373 

Яворівський 2435 4924 8,5 128 

Всього   137,6 139 
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Додаток З 

Вихідні дані для розрахунку інтегрованого індексу рівня життя сільського населення Львівської області, 2013 р. 

 

Район 

Кількість 

населення, 

тис. осіб 

Видатки 

місцевого 

бюджету,  

млн.. грн 

Те ж на 1 

особу, тис. 

грн. 

Продукція 

сільського 

господарств

а на 1 особу, 

грн. 

Капітальні 

інвестиції на 

одну особу, 

грн. 

Прийняття в 

експлуатаці

ю житла в 

сільській 

місцевості, 

м2 

На 1000 

сільських 

жителів, м2 

Обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції, 

млн.. грн. 

Те ж на одну 

особу, тис. 

грн. 

Бродівський 59,7 260,4 4,36 7478 683 978 29 247,8 4,2 

Буський 46,3 202,0 4,36 8581 1435 3377 113 315,1 6,8 

Городоцький 69,2 261,9 3,78 5851 3826 16995 380 1306,7 18,9 

Дрогобицький 74,5 266,0 3,57 4893 1028 23145 341 43,5 0,6 

Жидачівський 69,8 270,9 3,88 6565 2112 2357 59 1014,3 14,5 

Жовківський 109,6 447,3 4,08 5832 1936 9915 139 414,6 3,8 

Золочівський 69,7 267,5 3,84 8010 1197 8336 203 196,4 2,8 

Кам’янка-Бузький 57,3 232,3 4,05 7508 3875 8621 252 2102,5 36,7 

Миколаївський  63,1 256,9 4,07 5437 1362 7452 163 1230,2 19,5 

Мостиський 57,3 244,9 4,27 5860 571 5165 124 36,9 0,6 

Перемишлянський 39,5 176,7 4,47 9309 2512 2300 82 106,9 2,7 

Пустомитівський 114,4 398,9 3,49 5780 6700 75537 760 1656,1 14,5 

Радехівський 48,2 208,7 4,33 8686 6462 103 3 2100,3 43,6 

Самбірський 69,0 343,8 4,98 6784 1492 16834 291 76,1 1,1 

Сколівський 47,6 280,1 5,88 2845 2938 5729 166 97,6 2,1 

Сокальський 93,2 358,8 3,85 7983 1858 10551 180 989,3 10,6 

Старосамбірський 78,3 360,9 4,61 3954 370 2853 47 40,2 0,5 

Стрийський  62,1 244,9 3,94 8466 3373 15133 253 559,6 9,0 

Турківський 50,2 303,5 6,04 4653 1176 2284 55 … … 

Яворівський 124,7 522,6 4,19 3787 1777 24845 374 1557,4 12,5 
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Продовження додатку З 

 

Район 

Обсяг 

реалізованих 

населенню 

послуг на 

одну особу, 

грн. 

Кількість 

малих 

підприємств 

на 10 тис. 

населення 

Кількість 

пенсіонерів на 

1000 осіб 

населення 

Питома вага 

працівників, які 

працюють в умовах, 

що не відповідають 

санітарно-

гігієнічним нормам, 

% 

Середнь

омісячна 

номіналь

на 

зарплата, 

грн. 

Середній 

розмір 

призначеної 

місячної 

пенсії, грн. 

Забезпеченість 

населення 

житлом, м2 

загальної площі 

на 1 особу в 

сільській 

місцевості 

Роздрібний 

товарооборот 

на одну особу, 

грн. 

Бродівський 173,4 30 277 23,3 2359 1249 25,7 3637 

Буський 65,8 42 289 15,3 2280 1225 27,4 3045 

Городоцький 98,4 49 275 22,8 2264 1243 27,5 2311 

Дрогобицький 296,6 27 275 4,1 2221 1288 26,5 957 

Жидачівський 158,5 41 315 39,0 2450 1249 27,5 1802 

Жовківський 316,8 51 239 10,1 2303 1244 22,5 5274 

Золочівський 181,9 45 282 6,4 2154 1225 25,9 2585 

Кам’янка-Бузький 83,4 47 271 35,7 3367 1291 26,2 3509 

Миколаївський  134,5 44 280 34,8 2526 1261 26,5 2917 

Мостиський 91,4 34 255 23,6 2066 1246 25,1 5510 

Перемишлянський 200,8 42 337 4,3 2723 1213 26,5 2018 

Пустомитівський 276,2 86 261 10,6 2253 1273 31,9 9770 

Радехівський 106,3 31 283 7,8 2406 1265 25,8 1781 

Самбірський 173,2 25 260 24,7 2096 1214 25,2 2068 

Сколівський 145,6 29 271 14,5 2980 1459 22,4 4153 

Сокальський 230,8 30 292 56,1 3266 1405 22,7 2562 

Старосамбірський 37,0 22 283 18,3 2371 1353 21,8 2350 

Стрийський  16,8 33 264 4,2 3474 1290 24,7 2427 

Турківський 30,6 11 285 5,7 2574 1438 22,3 961 

Яворівський 370,3 45 238 10,9 2435 1228 23,3 4924 



 

 

2
0

2
 

 

Продовження додатку З 

 

Район 

Припадає 

лікарняних 

ліжок на 10 тис. 

населення 

Припадає лікарів 

на 10 тис. 

населення 

Кількість 

інвалідів на 1000 

населення 

Кількість місць у 

закладах 

культури 

клубного типу, 

тис. місць 

Те ж на 1000 

осіб населення, 

місць 

Рівень 

забезпечення 

житлового 

фонду газом, % 

Охоплення 

сільських дітей 

дошкільними 

навчальними 

закладами, % 

Бродівський 67,4 29,3 53 12,5 209 80,6 30,9 

Буський 58,2 25,4 67 10,7 231 81,1 28,7 

Городоцький 68,9 38,7 70 10,5 152 93,7 23,6 

Дрогобицький 41,6 20,8 62 10,2 137 82,6 13,1 

Жидачівський 67,3 28,5 61 15,1 216 88,6 20,4 

Жовківський 52,7 30,9 53 13,8 126 82,2 24,7 

Золочівський 73,0 34,9 79 12,2 175 85,7 10,8 

Кам’янка-Бузький 54,1 26,7 67 10,1 176 84,9 34,0 

Миколаївський  122,3 29,1 60 8,4 133 94,4 19,5 

Мостиський 49,7 24,9 53 12,2 213 81,7 25,8 

Перемишлянський 66,5 31,9 71 9,7 246 72,5 15,9 

Пустомитівський 27,9 22,8 52 12,7 111 97,6 26,2 

Радехівський 60,1 25,1 63 13,7 284 83,4 45,7 

Самбірський 42,7 20,3 62 14,2 206 91,4 27,9 

Сколівський 46,0 30,4 54 7,7 162 58,2 20,9 

Сокальський 61,1 23,5 66 15,7 168 86,7 38,8 

Старосамбірський 63,0 22,1 65 14,5 185 71,8 23,1 

Стрийський  46,6 29,2 50 13,6 219 89,5 31,8 

Турківський 69,3 23,4 84 7,9 157 33,6 11,0 

Яворівський 57,0 26,7 54 10,2 82 86,4 16,4 
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Додаток И 

Розрахунок інтегрованого індексу рівня життя сільського населення Львівської області, 2013 р. 

 

Район 

Видатки 

місцевого 

бюджету на 

1 особу, тис. 

грн. 

Бали Обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції одну 

особу, тис. грн. 

Бали Продукція 

сільського 

господарст

ва на 1 

особу, грн. 

Бали Капітальні 

інвестиції 

на одну 

особу, грн. 

Бали Прийняття в 

експлуатацію 

житла на 1000 

сільських 

жителів, м2 

Бали 

Бродівський 4,36 72 4,2 10 7478 80 683 10 29 4 

Буський 4,36 72 6,8 16 8581 92 1435 21 113 15 

Городоцький 3,78 63 18,9 43 5851 63 3826 57 380 50 

Дрогобицький 3,57 59 0,6 1 4893 53 1028 15 341 45 

Жидачівський 3,88 64 14,5 33 6565 71 2112 32 59 8 

Жовківський 4,08 68 3,8 9 5832 63 1936 29 139 18 

Золочівський 3,84 64 2,8 6 8010 86 1197 18 203 27 

Кам’янка-Бузький 4,05 67 36,7 84 7508 81 3875 58 252 33 

Миколаївський  4,07 67 19,5 45 5437 58 1362 20 163 21 

Мостиський 4,27 71 0,6 1 5860 63 571 9 124 16 

Перемишлянський 4,47 74 2,7 6 9309 100 2512 37 82 11 

Пустомитівський 3,49 58 14,5 33 5780 62 6700 100 760 100 

Радехівський 4,33 72 43,6 100 8686 73 6462 96 3 0 

Самбірський 4,98 82 1,1 3 6784 73 1492 22 291 38 

Сколівський 5,88 97 2,1 5 2845 31 2938 44 166 22 

Сокальський 3,85 64 10,6 24 7983 86 1858 28 180 24 

Старосамбірський 4,61 76 0,5 1 3954 42 370 6 47 6 

Стрийський  3,94 65 9,0 21 8466 91 3373 50 253 33 

Турківський 6,04 100 … 0 4653 50 1176 18 55 7 

Яворівський 4,19 69 12,5 29 3787 41 1777 27 374 49 
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Продовження додатку И 

 

Район 

Припадає 

лікарняних 

ліжок на 10 

тис. 

населення 

Бали Припадає 

лікарів на 10 

тис. 

населення 

Бали Кількість 

інвалідів 

на 1000 

населення 

Бали Кількість 

місць у 

клубах на 

1000 осіб, 

місць 

Бали Рівень 

забезпечення 

житлового 

фонду газом, % 

Бали 

Бродівський 67,4 55 29,3 76 53 94 209 74 80,6 83 

Буський 58,2 48 25,4 66 67 75 231 81 81,1 83 

Городоцький 68,9 56 38,7 100 70 71 152 54 93,7 96 

Дрогобицький 41,6 34 20,8 54 62 81 137 48 82,6 85 

Жидачівський 67,3 55 28,5 74 61 82 216 76 88,6 91 

Жовківський 52,7 43 30,9 80 53 94 126 44 82,2 84 

Золочівський 73,0 60 34,9 90 79 63 175 62 85,7 88 

Кам’янка-Бузький 54,1 44 26,7 69 67 75 176 62 84,9 87 

Миколаївський  122,3 100 29,1 75 60 83 133 47 94,4 97 

Мостиський 49,7 41 24,9 64 53 94 213 75 81,7 84 

Перемишлянський 66,5 54 31,9 82 71 70 246 87 72,5 74 

Пустомитівський 27,9 23 22,8 59 52 96 111 39 97,6 100 

Радехівський 60,1 49 25,1 65 63 79 284 100 83,4 85 

Самбірський 42,7 35 20,3 52 62 81 206 73 91,4 94 

Сколівський 46,0 38 30,4 79 54 93 162 57 58,2 60 

Сокальський 61,1 50 23,5 61 66 76 168 59 86,7 89 

Старосамбірський 63,0 52 22,1 57 65 77 185 65 71,8 74 

Стрийський  46,6 38 29,2 75 50 100 219 77 89,5 92 

Турківський 69,3 57 23,4 60 84 60 157 55 33,6 34 

Яворівський 57,0 47 26,7 69 54 93 82 29 86,4 89 
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Продовження додатку И 

 

Район 

Охоплення 

сільських 

дітей 

дошкільним

и 

навчальним

и закладами, 

% 

Бали Обсяг 

реалізованих 

населенню 

послуг на 

одну особу, 

грн. 

Бали Кількість 

малих 

підприємс

тв на 10 

тис. 

населення 

Бали Кількість 

пенсіонері

в на 1000 

осіб 

населення 

Бали Питома вага 

працівників, 

які працюють в 

умовах, що не 

відповідають 

санітарно-

гігієнічним 

нормам, % 

Бали 

Бродівський 30,9 68 173,4 47 30 35 277 86 23,3 18 

Буський 28,7 63 65,8 18 42 49 289 83 15,3 27 

Городоцький 23,6 52 98,4 27 49 57 275 87 22,8 18 

Дрогобицький 13,1 29 296,6 80 27 31 275 87 4,1 100 

Жидачівський 20,4 45 158,5 43 41 48 315 76 39,0 11 

Жовківський 24,7 54 316,8 86 51 59 239 100 10,1 41 

Золочівський 10,8 24 181,9 49 45 52 282 85 6,4 64 

Кам’янка-Бузький 34,0 74 83,4 23 47 55 271 88 35,7 11 

Миколаївський  19,5 43 134,5 36 44 51 280 85 34,8 12 

Мостиський 25,8 56 91,4 25 34 40 255 94 23,6 17 

Перемишлянський 15,9 35 200,8 54 42 49 337 71 4,3 95 

Пустомитівський 26,2 57 276,2 75 86 100 261 92 10,6 39 

Радехівський 45,7 100 106,3 29 31 36 283 84 7,8 53 

Самбірський 27,9 61 173,2 47 25 29 260 92 24,7 17 

Сколівський 20,9 46 145,6 39 29 34 271 88 14,5 28 

Сокальський 38,8 85 230,8 62 30 35 292 82 56,1 7 

Старосамбірський 23,1 51 37,0 10 22 26 283 84 18,3 22 

Стрийський  31,8 70 16,8 5 33 38 264 91 4,2 98 

Турківський 11,0 24 30,6 8 11 13 285 84 5,7 72 

Яворівський 16,4 36 370,3 100 45 52 239 100 10,9 38 
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Продовження додатку И 

 

Район 

Середньомісяч

на номінальна 

зарплата, грн. 

Бали Середній 

розмір 

призначеної 

місячної 

пенсії, грн. 

Бали Забезпеченість 

населення 

житлом, м2 

загальної 

площі на 1 

особу в 

сільській 

місцевості 

Бали Роздрібний 

товарооборот 

на одну особу, 

грн 

Бали 

Бродівський 2359 68 1249 86 25,7 81 3637 37 

Буський 2280 66 1225 84 27,4 86 3045 31 

Городоцький 2264 65 1243 85 27,5 86 2311 24 

Дрогобицький 2221 64 1288 88 26,5 83 957 10 

Жидачівський 2450 71 1249 86 27,5 86 1802 18 

Жовківський 2303 66 1244 85 22,5 71 5274 54 

Золочівський 2154 62 1225 84 25,9 81 2585 26 

Кам’янка-Бузький 3367 97 1291 88 26,2 82 3509 36 

Миколаївський  2526 73 1261 86 26,5 83 2917 30 

Мостиський 2066 59 1246 85 25,1 79 5510 56 

Перемишлянський 2723 78 1213 83 26,5 83 2018 21 

Пустомитівський 2253 65 1273 87 31,9 100 9770 100 

Радехівський 2406 69 1265 87 25,8 81 1781 18 

Самбірський 2096 60 1214 83 25,2 79 2068 21 

Сколівський 2980 86 1459 100 22,4 70 4153 43 

Сокальський 3266 94 1405 96 22,7 71 2562 26 

Старосамбірський 2371 68 1353 93 21,8 68 2350 24 

Стрийський  3474 100 1290 88 24,7 77 2427 25 

Турківський 2574 74 1438 99 22,3 70 961 10 

Яворівський 2435 99 1228 84 23,3 73 4924 50 
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Додаток К 
          

Регрессионная статистика         

Множественный R 0,790026         

R-квадрат 0,624141         

Нормированный R-

квадрат 

0,498855         

Стандартная ошибка 8322,831         

Наблюдения 13         

          

Дисперсионный анализ          

 df SS MS F Значимость F    

Регрессия 3 1,04E+09 3,45E+08 4,981721 0,026317     

Остаток 9 6,23E+08 69269513       

Итого 12 1,66E+09        

          

 Коэффиц

иенты 

Стандар

тная 

ошибка 

t-

статист

ика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 95,0% 

Y-пересечение 27515,99 14996,2 1,834864 0,099722 -6407,78 61439,76 -6407,78 61439,76  

Переменная X 1 -18,6504 17,51501 -1,06482 0,314689 -58,2721 20,97135 -58,2721 20,97135  

Переменная X 2 0,834022 30,42899 0,027409 0,978732 -68,0011 69,66918 -68,0011 69,66918  

Переменная X 3 -41,8871 141,4246 -0,29618 0,773814 -361,812 278,0377 -361,812 278,0377  
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Додаток І 

Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу чинників на 

кількість працівників сільськогосподарських підприємств 

Рік 

Інвестиції в 

с. г., млн 

грн 

Так само з 

поправкою 

на індекс 

інфляції 

(х1) 

Вартість 

валової 

продукції 

в цінах 

2010 р., 

млн грн 

(х2) 

Кількість 

працівників, 

Осіб 

(у) 

Вартість 

продукції 

на одного 

працівника, 

тис. грн 

(х3) 

2001 18,8 58,6 606,4 44861 13,5 

2002 14,2 39,5 606,4 32399 18,7 

2003 30,7 84,7 556,7 23581 23,6 

2004 40,3 105,8 648,2 18392 35,2 

2005 75,1 180,8 738,8 15785 46,8 

2006 84,0 178,2 964,1 14321 67,3 

2007 211,0 410,2 1184,8 11822 100,2 

2008 549,8 947,9 1634,0 9369 174,4 

2009 321,9 443,2 1801,4 8275 217,6 

2010 275,4 327,2 1862,2 7101 262,2 

2011 390,1 423,6 2248,1 6516 345,0 

2012 356,4 358,5 2626,1 6035 435,1 

2013 406,7 406,7 2898,9 5890 492,2 

 

 


