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Постіндустріальна економіка, як відомо, характеризується певною структурою зайнятості, 

зокрема, переважанням зайнятості працездатного населення у сфері ділових та телекомунікаційних 
послуг, яке відбувається на фоні скорочення зайнятості у промисловості і сільському господарстві. 
Постіндустріальний етап розвитку економіки у розвинутих країнах розпочався ще у другій 
половині минулого століття. В Україні, поки що, важко назвати сучасну економіку 
постіндустріальною в силу багатьох причин. Разом з тим, окремі риси постіндустріального 
розвитку все виразніше проступають нині у національній економіці в цілому і в аграрному її 
секторі, зокрема. Реальністю сьогодення вітчизняного ринку агропромислового виробництва є 
панування надвеликих високо інтегрованих агропромислових формувань – агрохолдингів. 
Земельний банк найбільшого агрохолдинга України UkrLandFarming перевищує 600 тис. га. [1]. 
Використовуючи найновітніші технології і високотехнологічну сільгосп. Техніку агрохолдинги 
досягають нині вражаючих рівнів продуктивності праці у аграрному виробництві.. Зокрема, для 
обробітку 100 га сільгоспугідь середньому агрохолдингу потрібно менше 3 працівників [2, с. 20]. 
Крім того, нерідко агрохолдинги практично не наймають місцевого населення, а користуються 
власною пересувною механізованою колоною висококваліфікованих механізаторів. Внаслідок чого 
з галузі вивільняється значна чисельність робочої сили. Створюється парадоксальна ситуація, коли 
на фоні космічних технологій обробітку землі, виробництва сільськогосподарської продукції 
селяни стають не потрібними на своїй власній землі. Залишаються без землі, оскільки вона 
орендується агрохолдингами, а відтак і без робочих місць. На фоні зростання економічних успіхів 
агросектора (ріст економічних показників, врожайності, продуктивності худоби та птиці, 
продуктивності праці, обсягів виробництва та експорту продукції) рівень життя українських селян 
усе стрімкіше падає, прірва між якістю життя у селі і у місті постійно зростає. Так, у 2015 р. 15,9 % 
жителів сільської місцевості мали грошові доходи нижче прожиткового мінімуму, тоді як в цілому 
по країні таких було лише 11,1%, а серед мешканців міст лише 8,7 % [3, с. 268]. 

Очевидно, що найближчою перспективою розвитку вітчизняного агросектору буде 
подальший ріст концентрації земель та сільгоспвиробництва у великотоварних агропромислових 
формуваннях, відтак очікуваним є подальше вивільнення сільської робочої сили з виробництва. За 
таких умов важливим завданням соціально-економічної політики держави постає забезпечення 
зайнятості та підтримки рівня доходів жителів сільських територій. Вирішення зазначеної проблеми 
бачиться за умови реалізації концепції багатофункціональності села, розвитку на селі позааграрних 
видів економічної діяльності і відповідно створення умов для зайнятості у цих сферах економіки. 
Окрім диверсифікації сільської економіки актуальним напрямом є диверсифікація форм та видів 
зайнятості сільського населення. Зокрема, йдеться про поширення на селі самозайнятості, 
сімейного підприємництва, малого та середнього бізнесу, кооперативів, мікропідприємництва 
переважно у несільськогосподарських видах діяльності (надання побутових, соціальних, 
культурних послуг тощо). Розвиток ІКТ, поширення Інтернет мережі на сільські території, ріст 
забезпеченості селян комп’ютерною технікою та іншими засобами телекомунікації створює 
можливості для поширення на селі дистанційної форми зайнятості, яка може застосовуватися як у 
сфері реалізації сільськогосподарської продукції, так і у сфері надання послуг. В цьому зв’язку слід 
зауважити, що для поширення інноваційних форм зайнятості, нажаль, одного тільки Інтернету не 
достатньо. Сьогодні мова йде про створення на селі привабливих умов проживання та праці, що 
потребує відновлення на якісно новому рівні соціальної інфраструктури. Перш за все 



286 

найнеобхіднішими є якісні шляхи та транспортне сполучення, крім того, важливо щоб базові 
соціальні послуги стали доступними всьому сільському населенню, незалежно від місце 
розташування їх населеного пункту. Досвід розвинутих країн показує, що досягти зазначеного 
можливо шляхом застосування програмно-цільового планування соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Фінансування національних та регіональних програм сільського розвитку, 
наприклад в країнах ЄС, здійснюється за принципами компліментарності та субсидіарності, які 
передбачають спільне фінансування інфраструктурних проектів. Очевидно, що прогресивний 
досвід країн ЄС у сфері забезпечення стійкого сільського розвитку потребує подальшого вивчення, 
адаптації до сучасних вітчизняних реалій та імплементації у практику держаного регулювання 
зайнятості та доходів населення сільських територій. 
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