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У статті здійснено аналіз процесів формування середнього класу на селі. Визначені 
ресурси та напрями їх вдосконалення та активізації. 

The article analyzes the processes of the middle class in the countryside. Defined resources 
and areas for improvement and revitalization. 

 
Постановка проблеми. Основною стратегічною особливістю агропро-

мислового комплексу України є його суттєва державна, соціальна та еконо-
мічна значимість. Сільське господарство є постачальником практично всіх 
основних галузей виробництва, наповнювачем товарами продовольчого рин-
ку. Але найголовніше значення аграрного сектора полягає в тому, що він фо-
рмує особливий життєвий уклад жителів сільської місцевості, впливає на фо-
рмування людського капіталу в селі. 

Аналіз останніх досліджень, публікацій. Проблемам розвитку соціаль-
но – економічних відносин та формування соціальних груп на селі присвяче-
но наукові праці багатьох відомих вчених економістів, таких як: В.О. Беспа-
лов, О.Ю. Єрмаков, М. М. Ігнатенко, В.Я. Месель-Веселяк, Ю.М. Новіков, 
О. І. Павлов, А.А.Пересада, П.Т. Саблук, М.П. Сахацький, І.І. Топіха, 
К.І. Якуба. Разом з тим, заходи та напрями активізації процесу формування 
середнього класу селян потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз соціально-економічних 
процесів формування середнього класу на селі, їх проблем та тенденцій об-
ґрунтування можливостей вдосконалення ресурсів та напрямів їх активізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження є основною продуктивною 
силою аграрної економіки хранителями народних традицій, історично освоє-
ного ландшафту, носіями духовності і моральності. Політичні, економічні, 
соціальні процеси в Україні зумовлюють необхідність аналізу питань, пов'я-
заних з розвитком і становленням нових форм соціальної, економічної дифе-
ренціації населення, в сільських поселеннях зокрема. Виникають нові спіль-
ноти людей, формується їх ієрархія, нетрадиційні способи життєустрою, змі-
нюється структура відносин. 

Формування середнього класу, його становлення є таким собі індикато-
ром добробуту суспільства, щодо гарного, гідної якості життя, який розгля-
дається як інтегративний показник, що характеризує ступінь задоволення ма-
теріальних соціальних і культурних потреб людей в порівнянні з існуючими 
стандартами життя. 

Для віднесення осіб, соціальних груп, до тієї чи іншої ступені необхідно 
враховувати основні ознаки, що ідентифікують середній клас. До них відно-
сяться: матеріальні ресурсні ознаки (рівень доходів, витрат, обсяг накопиче-
них заощаджень, рівень майнової забезпеченості), нематеріальні ресурсні 
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ознаки (рівень освіти, професійно - кваліфікаційна і посадова позиція, адап-
тація до нових економічних умов, комфортності життя). 

На селі проживає значна кількість бідних людей і це багато в чому 
ускладнює завдання створення середнього класу серед них. За офіційними 
даними, в сільській місцевості склалася до теперішнього часу така соціально-
економічна структура, яка викликає чималу тривогу. Розшарування за дохо-
дами серед сільського населення не піддається ніякому розумному пояснен-
ню і, тим більше, виправданню. Положення, в якому найбідніші верстви 
складають майже половину жителів українського села, говорить про серйозні 
проблеми в нашому суспільстві. Адже із загального числа сільських мешкан-
ців приблизно одна третина - взагалі мають доходи нижче прожиткового мі-
німуму [1, с. 116-121]. 

У той же час, 5 % сільського населення достатньо високі, і за міськими 
мірками, доходи. Близько 10 % селян мають доходи на рівні 3-5 тис. грн. в 
місяць. У цю групу ввійшли, в основному, керівники та головні спеціалісти 
великих сільгосппідприємств, частина власників фермерських господарств, 
деякі успішні приватні підприємці. За ними йде маса людей, заробітки яких 
не йдуть ні в яке порівняння з доходами мешканців великих міст. 

На сьогоднішній день головним представником середнього класу в укра-
їнському селі може стати і вже стає фермер. Саме фермер зі своєю матеріаль-
но-технічною базою є основою зміцнення аграрного сектору вітчизняної еко-
номіки. Економічною базою сімейних фермерських господарств можуть ста-
ти особисті господарства, які займаються виробництвом продукції не тільки 
для власного споживання, а й на продаж. 

Крім фермерства, основою формування середнього класу на селі є мале 
підприємництво, якщо держава приділить його розвитку набагато більше 
уваги, особливо в галузі законодавчої підтримки, а також його фінансування. 
Основною проблемою малого підприємництва на селі, на сьогоднішній день, 
є доступ до кредитних ресурсів, хоча в останні два роки він значно розшири-
вся. Так, станом на 1.01.2011 р. кредити і позики, залучені малими формами 
господарювання, склали 11,3 % від загальної суми кредитів та позик, спрямо-
ваних на розвиток всього сільськогосподарського виробництва. Разом з тим, 
за даними моніторингу Державного управління статистики, учасниками фі-
нансово-кредитних відносин є лише 13,6 % провідних сільськогосподарських 
приватних підприємців і 2,5 % особистих підсобних господарств. У той же 
час 21,8 % респондентів побоюються, що не зможуть повернути кредит, а 
11,6 % висловили невдоволення складною і тривалою процедурою оформ-
лення кредиту [2, с. 17-21]. 

Не заперечуючи тієї важливої ролі, яку відіграють фермери та приватні 
підприємці в зміцненні соціально-економічної структури села, необхідно за-
значити, що середній клас - це поняття все ж таки більш широке і різнопла-
нове. При створенні середнього класу треба обов'язково враховувати не тіль-
ки економічне становище сільських жителів, але і їх соціальний статус, осві-
ту, інтелігентність. Їх вплив на розвиток нашого суспільства, на виховання 
молодого покоління, зміцнення державної безпеки дуже велике. Таким чи-
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ном, ми вважаємо, що до середнього класу села також необхідно віднести 
сільську інтелігенцію: лікарів, вчителів, працівників дитячих установ, інже-
нерів, агрономів, зоотехніків. Більше того, у сільській місцевості, яка прими-
кає до великих міст, живе і працює чимало вчених, винахідників, творців но-
вих сучасних технологій сільськогосподарського виробництва. Достаток їх 
менше, ніж у фермерів, в межах 1,5 - 3 тис. грн. Але це дуже освічені люди, з 
великим, як правило, досвідом роботи, солідними знаннями. 

Своєрідною платформою в процесі формування на селі середнього класу 
може стати система аграрної освіти в нашій країні. Вже зараз в процесі на-
вчання багато студентів відносять себе до середнього класу. Це, в основному, 
діти фермерів, вчителів, інженерно - технічних працівників, власників особи-
стих підсобних господарств. Однак не всі з них, ставши випускниками ВНЗ 
та отримавши диплом прагнуть повернутися в село і зайнятися там справою 
згідно з отриманою професією. За роки навчання вони усвідомлюють різни-
цю в рівні та якості життя сільських і міських жителів; розуміють, наскільки 
сільська праця цінується дешевше, ніж міський, хоча вимагає великих зусиль 
[3, с. 3-4]. 

Враховуючи ось цю різницю, ми вважаємо, що аграрні інститути та уні-
верситети повинні готувати для села не тільки професіоналів аграрного ви-
робництва, а й сільських вчителів, ветлікарів, працівників культури, фінансо-
вої і соціальної сфери, інших фахівців. Тільки в такому випадку молоді люди 
- випускники ВНЗ, знаючи, що в селі є і школа, і дитсадок, і пошта, і аптека, 
будинок культури, будинок побуту, лікарня і техцентр, із задоволенням по-
їдуть працювати в сільську місцевість, утворюючи, таким чином, основу се-
реднього класу. 

Державна підтримка села, про яку так багато говорять можновладці, сьо-
годні обмежується, переважно, підтримкою сільськогосподарських підпри-
ємств. Разом з ними підтримку отримують і зернотрейдери, які активно за-
ймаються сільськогосподарським виробництвом і використовують передба-
чені для сільськогосподарських виробників податкові пільги для оптимізації 
оподаткування інших видів своєї діяльності. 

Законом України “Про особисте селянське господарство” передбачено 
здійснення державної підтримки селян відповідно до загальнодержавних і 
регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів. Проте, як 
показало опитування селянських родин, навіть якщо в бюджеті передбачена 
можливість отримання державної підтримки, селянин її фактично не отри-
мує. Ніхто з опитаних не брав участі в конкурсах сільгоспвиробників для 
отримання бюджетної підтримки на своє господарство як із загальнодержав-
них, так і з регіональних програм, а 82 % - навіть не знають про таку можли-
вість. 

Селянські родини мають можливість отримувати доплату за проданий 
ними на забій або переробку молодняк великої рогатої худоби підвищених 
вагових кондицій або закондиційних свиней. Серед тих, хто протягом остан-
ніх двох років здавав молодняк ВРХ або свиней переробним підприємствам 
чи цехам (а таких серед сільських мешканців виявилося 19 %), лише 26 % 
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отримали доплату, 29 % - не отримали, оскільки не знали, що вона існує, 18 
% - заявили, що їм “не дали” доплату, а 23 % - не отримали доплату, бо жива 
маса худоби або свиней не досягла потрібної величини. 

Таким чином, ефективність поодиноких заходів державної підтримки, 
якими можуть користуватися особисті селянські господарства, залишається 
низькою. Під час з'ясування, якої ж саме підтримки чекають селяни від дер-
жави ми дійшли висновків, що передусім сільські мешканці очікують ство-
рення умов для молодих спеціалістів у сільській місцевості та державної під-
тримки особистих селянських господарств (74 % респондентів). Найменшу 
підтримку в сільському соціумі отримали заходи аграрної політики, пов'язані 
з формуванням в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Висновки. Середній клас - унікальне явище у світовій історії. У суспіль-
стві він виконує специфічну функцію, будучи його стабілізатором. Чим бі-
льше він, тим менша ймовірність того, що в державі будуть відбуватися ре-
волюції, міжнаціональні конфлікти, соціальні катаклізми. Складовими еле-
ментами якості життя є: трудова зайнятість і рівень доходів, забезпеченість 
житлом, різною побутовою технікою, стан здоров'я і тривалість життя, мож-
ливість безкоштовного користування медичними послугами; доступний від-
починок, система освіти. 

В умовах напруженої соціально-економічної ситуації в агропромисло-
вому комплексі особливу цінність має активність населення по формуванню і 
розширенню трудового поля за рахунок організації власної справи, самозай-
нятості. Зростання самозайнятості має велике соціально-економічне значен-
ня, розширюючи можливості працевлаштування населення, забезпечуючи 
додаткові доходи, сприяючи насиченню ринку споживчими товарами та 
створенням передумов для формування середнього класу на селі. 
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Визначено основні види кризових явищ у діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств. Охарактеризовано ключові напрями оздоровлення сільськогосподарських виробни-
чих структур. Обґрунтовано особливості використання внутрішніх та зовнішніх джерел 
оздоровлення суб’єктів господарювання. 


