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Проблема збереження і розвитку людського потенціалу соціальної сфери 
села належить до найактуальніших серед сучасних соціально-економічних 
проблем розвитку сільських територій країни. Дослідження цієї наукової 
проблематики дає змогу здійснити пошук економічно виправданих і соці-
ально прийнятних шляхів її вирішення, орієнтованих на зміцнення і розви-
ток людського капіталу українського села в умовах ускладнення суспільно-
політичної та соціально-економічної ситуації.  

Людський	 потенціал	 соціальної	 сфери	
України,	умови	його	відтворення	та	реалізації	
знаходяться	на	етапі	тривалих	соціально-еко-
номічних	трансформацій,	що	нерідко	оберта-
ються	 для	 нього	 невиправданими	 втратами,	
звуженням	 можливостей	 для	 розширеного	
відтворення,	 гідної	 праці	 та	 одержання	 при-
йнятного	рівня	трудового	доходу.	Здійснюва-
на	в	державі	політика	у	цій	сфері	не	сприяє	
вирішенню	актуальних	завдань,	оскільки	роз-
виток	соціальної	сфери	та	її	трудового	потен-
ціалу	 не	 належить	 до	 головних	 пріоритетів	
соціально-економічного	 розвитку.	 Водночас	
нерівномірність	 розвитку	 соціальної	 сфери	
за	 регіонами	 країни	 формує	 різні	 стартові	
умови	 для	 розвитку	 людського	 потенціалу	
та	значне	відставання	сільських	територій	за	
умовами,	 сприятливими	 для	 його	 збережен-
ня	і	розвитку.	

Новітні	проблеми	розвитку	людського	по-
тенціалу	сільських	поселень	України,	транс-
формаційних	змін	у	цій	сфері	ґрунтовно	до-
сліджували	відомі	українські	вчені	С.	Бандур,	
Л.	Згалат-Лозинська,	Г.	Купалова,	В.	Куценко,	
Е.	Лібанова,	Л.	Лісогор,	О.	Макарова,	В.	Но-
віков,	 В.	 Онікієнко,	 Н.	 Ушенко,	 К.	 Якуба	 та	
багато	 інших.	У	центрі	уваги	науковців	зна-
ходяться	 проблеми	 ефективності	 та	 продук-
тивності	 людського	 потенціалу,	 можливос-

тей	його	збереження	і	розвитку,	підвищення	
конкурентності	на	ринку	праці	чи	в	окремих	
його	сегментах.	У	сучасних	дослідженнях	ак-
центовано	увагу	на	необхідності	модернізації	
соціальної	сфери	для	того,	щоб	створити	най-
кращі	умови	для	розвитку	людського	потен-
ціалу	соціальної	сфери.	Проте	проблеми	змін	
у	 тих	 передумовах	 і	 чинниках,	 що	 спричи-
няють	зрушення	у	режимі	формування	 і	ви-
користання	 цього	 потенціалу,	 залишаються	
найменш	дослідженими.

Дослідимо	 сучасні	 зміни	 у	 процесі	 функ-
ціонування	людського	потенціалу	соціальної	
сфери	сільської	місцевості	України	в	умовах	
її	 модернізації	 з	 погляду	 потреб	 та	 інтересів	
населення.

Сучасне	 реформування	 соціальної	 Украї-
ни	відбувається	в	надзвичайно	складних	су-	
спільно-політичних	 та	 соціально-економіч-
них	 умовах,	 коли	 бюджетні	 обмеження	 та	
боргові	 зобов’язання	 країни	 істотно	 усклад-
нюють	здійснення	успішних	трансформацій-
них	змін,	а	зниження	рівня	забезпеченості	за-
кладами	охорони	здоров’я,	освіти,	культури	і	
спорту	в	умовах	постаріння	населення	пере-
творюється	 на	 проблему	 територіальної	 до-
ступності	 соціальних	 закладів	 для	 широких	
верств	населення,	насамперед	тих,	що	прожи-
вають	у	сільській	місцевості.	
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Доводиться	 визнати,	 що	 сільська	 місце-
вість	 України	 втрачає	 власний	 людський	
потенціал,	 що	 загрожує	 подальшому	 зни-
женню	 якісних	 характеристик	 відтворення	
населення	 країни	 та	 її	 регіонів.	 Найбільш	
небезпечною	 тенденцією	 є	 втрата	 трудового	
потенціалу	села,	зайнятого	у	такій	соціально	
важливій	 сфері,	 як	 охорона	 здоров’я.	 Необ-
хідно	зазначити,	що	протягом	2000–2015	рр.	
загальна	чисельність	лікарів	в	Україні	скоро-
тилась	з	226	тис.	до	186	тис.	осіб,	або	на	18	%,		
середнього	 медичного	 персоналу	 відповід-
но	—	з	541	тис.	до	372	тис.	осіб,	або	на	32	%		
[1,	 6].	 Внаслідок	 цих	 змін	 співвідношення	
між	 лікарями	 та	 середнім	 медичним	 персо-
налом	змінилося	в	Україні	з	0,42	у	2000	р.	до	
0,5	у	2015	р.	Найбільших	втрат	зазнає	сфера	
науки	і	освіти	—	за	даними	Державної	служ-
би	статистики	України	за	аналогічний	період	
чисельність	науковців,	зайнятих	безпосеред-
ньо	 виконанням	 науково-дослідних	 робіт,	
скоротилась	з	120,7	тис.	до	63,8	тис.	осіб,	тоб-
то	майже	вдвічі	[2].	Таке	істотне	скорочення	
досягнуто	 з-поміж	 інших	 причин	 і	 значним	
зменшенням	трудового	потенціалу	сільських	
територій,	вагома	частка	якого	опинилась	на	
межі	соціально-економічної	деградації.	Низь-
кий	 рівень	 оплати	 праці,	 несприятливі	 умо-
ви	 і	 високе	 нервово-емоційне	 навантаження	
спонукають	 працівників	 до	 пошуку	 інших	
джерел	заробітку.	І	хоча	наразі	державні	орга-
ни	управління	вживають	необхідних	заходів,	
щоб	 зацікавити	 молодих	 фахівців	 до	 зайня-
тості	 саме	 на	 селі,	 однак	 цього	 недостатньо	
для	їх	самореалізації	та	підвищення	продук-
тивності	трудової	діяльності.

Збереження	 в	 Україні	 ознак	 епідемічно-
го	 туберкульозу,	 високого	 рівня	 смертності	
з	різних	причин	висуває	нові	завдання	щодо	
модернізації	 та	 розвитку	 умов	 функціону-
вання	 закладів	 соціальної	 сфери,	 насампе-
ред	у	сільській	місцевості.	На	жаль,	в	Україні	
з’являється	 кожного	 року	 до	 40	 тис.	 нових	
хворих	 туберкульозом,	 погіршується	 пси-
хічне	здоров’я	населення	через	трагічні	події	
на	Донбасі	і	в	Криму.	Активізація	державної	
підтримки	 таких	 профільних	 лікарень	 та	 їх	
укомплектування	 висококваліфікованими	
фахівцями,	 розвиток	 матеріально-технічної	

бази	 відповідних	 структур	 у	 наявних	 лікар-
нях,	 посилення	 профілактичного	 напряму	
охорони	 здоров’я	 сприятиме	 не	 лише	 зни-
женню	 захворюваності	 населення,	 а	 й	 зрос-
танню	 престижності	 цієї	 сфери	 економічної	
діяльності.

В	 Україні	 протягом	 останніх	 років	 інтен-
сивно	скорочується	мережа	дільничних	ліка-
рень	на	селі,	 зокрема,	 за	2000–2014	рр.	вона	
зменшилась	 на	 75,6	 %,	 а	 фельдшерсько-аку-
шерських	 пунктів	 —	 майже	 на	 третину;	 ско-
рочення	 станцій	 швидкої	 медичної	 допомо-
ги	 становило	 40	 %	 [3].	 Загальновизнано,	 що	
тенденція	до	укрупнення	діючих	лікарняних	
закладів	 негативно	 позначається	 на	 якості	
соціальних	послуг	у	сфері	охорони	здоров’я,	
зростанні	навантаження	на	медичний	персо-
нал,	 а	 нерідко	 і	 перевищенні	 встановлених	
норм	 обслуговування,	 тобто	 чисельності	 па-
цієнтів,	 закріплених	 за	 лікарем.	 Це	 вимагає	
підвищення	 ефективності	 функціонування	
діючих	 закладів	 охорони	 здоров’я	 на	 осно-
ві	 сучасного	 менеджменту.	 Наразі	 основним	
завданням	 модернізації	 соціальної	 сфери	
України,	 зокрема	 медицини,	 є	 упередження	
зростання	 і	 поступове	 зменшення	 рівня	 за-
хворюваності	населення	на	серцево-судинні,	
онкологічні,	 інфекційні	 хвороби.	 Враховую-
чи	 нагальні	 потреби	 сільського	 населення	 в	
якісних	медичних	послугах	та	завдання	збе-
реження	 його	 трудового	 потенціалу,	 залуче-
ного	 до	 цієї	 сфери	 економічної	 діяльності,	
необхідно	 змінити	 організаційно-економіч-
ний	механізм	залучення	молоді	до	зайнятості	
у	соціальній	сфері	на	нових	мотиваційних	за-
садах.	

Ефективним	можна	вважати	напрям,	який	
дасть	 змогу	 прискорити	 вирішення	 житло-
вих	проблем	молодих	сімей,	у	яких	є	бажан-
ня	проживати	на	селі	і	працювати	в	закладах	
медицини	чи	освіти.	Необхідно	зазначити,	що	
наразі	актуалізується	перехід	до	громадсько-
державного	 управління	 соціальною	 сферою,	
в	 якому	 здійснюється	 соціальний	 аудит	 за	
результатами	 професійної	 діяльності.	 Для	
об’єктивного	 визначення	 реальних	 потреб	
сільських	 населених	 пунктів	 у	 фахівцях	 со-
ціальної	 сфери,	 насамперед	 медицини,	 важ-
ливо	 здійснити	 своєрідну	 інвентаризацію	
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організаційної	 та	 матеріально-технічної	 бази	
сільських	 лікарень	 на	 основі	 паспортизації	
українських	 сіл	 з	 визначенням	 їх	 реального	
соціального	та	економічного	потенціалу	[4;	5].	

Доводиться	визнати,	що	наразі	здійснення	
сучасної	 реформи	 соціальної	 сфери	 в	 сіль-
ських	 населених	 пунктах	 України	 не	 врахо-
вує	 повною	 мірою	 процес	 інтенсивного	 по-
старіння	 населення.	 Посилення	 тенденцій	
до	 зменшення	 кількості	 об’єктів	 соціальної	
сфери	в	сільській	місцевості	відбувається	на	
тлі	несприятливих	соціально-демографічних	
процесів	 щодо	 загального	 скорочення	 чи-
сельності	сільського	населення	та	зростання	
його	міграційної	активності	в	напрямі	малих,	
середніх	 і	 великих	 міст.	 Необхідно	 зазна-
чити,	 що	 відбуваються	 значні	 зміни	 у	 віко-
вій	структурі	сільського	населення,	зокрема,	
підвищилась	 чисельність	 пенсіонерів	 на	 тлі	
скорочення	 чисельності	 дітей.	 У	 зв’язку	 з	
такою	 ситуацією	 для	 збереження	 людського	
потенціалу	села	важливого	значення	набуває	
модернізація	 економічної	 основи	 сільських	
поселень,	 розвиток	 різноманітних	 форм	 за-
йнятості	 та	 господарювання,	 вдосконалення	
міжбюджетних	відносин.	

Викликає	 занепокоєння	 той	 факт,	 що	 так	
зване	 реформування	 соціальної	 сфери	 села	
спричиняє	втрату	раніше	сформованого	про-
фесійно-кваліфікаційного	 потенціалу	 села.	
Більшість	 сільської	 молоді	 орієнтована	 на	
одержання	більш	доступної	середньої	освіти,	
втрачаючи	тим	самим	можливості	подальшо-
го	професійного	зростання.	У	сучасних	склад-
них	соціально-економічних	умовах	сільський	
ринок	праці	не	сприяє	збереженню	і	розвитку	
трудового	потенціалу	соціальної	сфери	села.	
Останніми	 роками	 спостерігається	 значне	
зростання	 сільського	 безробіття,	 молодь	 не	
повертається	 працювати	 в	 село,	 показники	
навантаження	на	одне	вакантне	робоче	місце	
в	сільській	економіці	перевищують	позначку	
в	50	осіб,	що	не	може	не	вплинути	на	міграцій-
ні	настанови	сільської	молоді,	її	бажання	по-
кинути	сільську	місцевість	як	не	привабливу	
для	 постійного	 проживання	 і	 працевлашту-
вання.	Достатньо	зазначити,	що	майже	поло-
вина	сільських	мешканців	працює	за	межами	
власного	населеного	пункту	через	відсутність	

робочих	місць	за	наймом,	у	тому	числі	у	соці-
альній	сфері,	де	вимагається	достатньо	висо-
кий	професійно-кваліфікаційний	рівень	пра-
цівників	і	тривала	фахова	підготовка.	

Сільська	економіка	починає	займати	про-
відні	 позиції	 за	 чисельністю	 людей,	 зайня-
тих	 у	 сфері	 неформальної	 зайнятості,	 що	
нерідко	спричиняє	зниження	чи	втрату	про-
фесійно-кваліфікаційного	 рівня	 окремих	
груп	 працівників.	 Домінуючою	 категорією	
неформально	 зайнятих	 є	 самозайняті,	 однак	
неформальна	 зайнятість	 поступово	 починає	
зростати	 і	 серед	 сільських	 працівників,	 що	
працюють	за	наймом.	І	хоча	соціальна	сфера	
характеризується	 мінімальними	 показника-
ми	 неформальної	 зайнятості,	 проте	 загальне	
її	поширення	не	сприяє	зміцненню	трудового	
потенціалу	села.

Отже,	 людський	 потенціал	 українського	
села	 являє	 собою	 його	 найцінніший	 ресурс,	
що	відіграє	важливу	роль	у	соціально-еконо-
мічному	розвитку	села,	його	інтеграції	в	єди-
ний	економічний	простір	країни,	створюючи	
нові	 можливості	 для	 розвитку	 української	
держави.	У	зв’язку	із	руйнівними	процесами	
у	сільській	місцевості	державні	органи	управ-
ління	 повинні	 посилити	 увагу	 до	 проблеми	
збереження	 і	 розвитку	 сільського	 трудового	
потенціалу,	 розробивши	 і	 реалізувавши	 від-
повідну	 державну	 програму,	 спрямовану	 на	
вирішення	 цієї	 надзвичайно	 важливої	 про-
блеми	 загальнодержавного	 значення.	 Не	
менш	 важливого	 значення	 набуває	 політика	
сприяння	 вирішенню	 кадрових	 проблем	 на	
місцевому	рівні,	оскільки	через	децентраліза-
цію	управління	значно	розширено	можливос-
ті	місцевого	розвитку,	в	тому	числі	 і	в	сфері	
зайнятості	за	наймом	та	розвитку	сільського	
підприємництва.
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Динамічні зміни у розвитку трудового потенціалу українського села 
характеризуються здебільшого як регресивні: скорочується загальна чи-
сельність сільського населення та його працездатна частина, звужується 
сфера зайнятості сільського населення, яке здебільшого надає перевагу 
неформальній зайнятості в особистому господарстві. Істотним є від-
плив сільської молоді до міст. Втрачаючи людський потенціал, українські 
села переходять у категорію зникаючих. Така ситуація вимагає посилення 
державного регулювання сфери зайнятості сільського населення, її модер-
нізації та створення необхідних передумов для збереження людського по-
тенціалу села. 

Dynamic changes in the development of employment potential of the Ukrain-
ian village mainly characterized as regressive: shrinking the total rural popula-
tion and its buildable part, narrowed the scope of employment of the rural popu-
lation, who mostly prefers informal employment in the private sector. Outflow of 
rural youth to the cities is significant. Losing human potential, Ukrainian village 
become the endangered. This situation requires increased of state regulation of 
rural employment, its modernization and creation of necessary conditions for 
the preservation of human potential villages.

Динамические изменения в развитии трудового потенциала украин-
ского села характеризуются в основном как регрессивные: сокращается 
общая численность сельского населения и его трудоспособная часть, су-
жается сфера занятости сельского населения, которое предпочитает 
неформальную занятость в личном хозяйстве. Существенным является 
отток сельской молодежи в города. Сокращая человеческий потенциал, 
украинские села переходят в категорию исчезающих. Такая ситуация тре-
бует усиления государственного регулирования сферы занятости сельско-
го населения, ее модернизации и создания необходимых предпосылок для 
сохранения человеческого потенциала села.
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