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ПЕРЕДМОВА

Загострення світової продовольчої кризи, що все більше увира-
знюється на тлі інших глобальних проблем сучасності, відкриває 
для України нові можливості стати одним із лідерів світового 
агропродовольчого ринку. Проте вихід на провідні позиції у ви-
робництві та експорті продовольчої продукції стане можливим 
лише за умови радикальної модернізації вітчизняного аграрного 
сектору. Водночас пов’язане з цим підвищення конкурентосп-
роможності вітчизняної сільськогосподарської продукції має 
сприяти забезпеченню сталого розвитку сільських територій та 
розв’язанню нагальних соціально-економічних проблем сільсь-
кого населення, найактуальнішими з яких є безробіття та бід-
ність. Новітні тенденції стрімкого розвитку інформаційно-
коммунікаційних технологій створюють передумови для дивер-
сифікації аграрної економіки й реалізації концепції багатофунк-
ціональності сільського господарства, які, з огляду на світовий 
прогресивний досвід, мають стати надійним підґрунтям вирі-
шення проблем зайнятості населення сільських територій і під-
вищення рівня його життя.

В Україні в сільській місцевості нині проживає 13 млн осіб.
Близько чверті з них (майже 3 млн) зайняті в аграрній сфері. На
загальній площі сільськогосподарських угідь у 41,5 млн га, з яких
на площу ріллі припадає — 32,5 млн га, в аграрному секторі ни-
ми виробляється майже десята частина ВВП країни. Разом із тим
економічні успіхи сектору майже не позначаються на рівні та
якості життя виробників сільськогосподарської продукції. Село
потерпає від відсутності робочих місць (рівень безробіття тут ся-
гає 9,4 %), занепаду соціальної інфраструктури та бідності сіль-
ського населення (понад 15 % сільського населення перебувають
за межею бідності).

На початку 2015 року в Україні ухвалено національну Страте-
гію сталого розвитку на період до 2020 року, в основу якої по-
кладено нову національну ідею гідності, свободи і майбутнього.
Стратегія — 2020 має на меті досягнення Україною європейських
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стандартів життя та вихід її на провідні позиції у світі. Важливу
роль у реалізації цілей Стратегії відведено вітчизняному аграр-
ному сектору, розвиток якого визнано загальнодержавним пріо-
ритетом. Зокрема цілями стратегії розвитку аграрного сектору
економіки України на період до 2020 року, визначено підвищен-
ня конкурентоспроможності продукції агросектору на зовніш-
ньому та внутрішньому ринках та забезпечення сталого сільсько-
го розвитку, що передбачає виконання сучасним українським
селом виробничо-економічних, соціально-демографічних, приро-
доохоронних, соціокультурних, рекреаційних та інших важливих
загальнонаціональних функцій.

Втілення в життя поставлених цілей потребує пошуку нових 
напрямів забезпечення зайнятості населення сільських територій 
і підвищення рівня їх життя, що за сучасних умов має здійснюва-
тися на інноваційній основі. Останню формують як упроваджен-
ня нової техніки та високотехнологічних видів виробництв, так і 
нові методи управління виробництвом і працею шляхом необхід-
них інституціональних перетворень.

Утім, попри велику кількість публікацій, присвячених дослі-
дженню проблем зайнятості, питання забезпечення зайнятості 
сільського населення за сучасних умов реформування аграрного 
сектору, поглиблення глобалізаційних та євроінтеграційних про-
цесів, стрімких інституціональних змін соціально-трудової сфери 
та інноваційного вектора розвитку України залишаються недо-
статньо розробленими. Відсутні публікації, в яких проблеми 
сільської зайнятості вивчають у зв’язку із забезпеченням гідного 
рівня життя селян, що не сприяє комплексному розв’язанню ні 
проблем сільського безробіття ні, тим паче, досягненню сталого 
сільського розвитку. Тому, важливість дослідження проблеми за-
безпечення ефективної трудової зайнятості сільського населення, 
орієнтованої на підвищення рівня його життя, потреба в пода-
льшому розробленні теорії і методології цих питань, необхідність 
пошуку й розроблення нових перспективних напрямів та інстру-
ментів їхньої практичної реалізації зумовлюють актуальність 
пропонованого дослідження.

У першому розділі монографії висвітлено теоретико-методо-
логічні засади трансформації інституту зайнятості сільського на-
селення та рівня його життя. Охарактеризовано сутність і напря-
ми ринкової трансформації інституту сільської зайнятості. Окре-
слено методологічні засади визначення рівня життя сільського
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населення в регіональному розрізі. Наведено світові тенденції
трансформації зайнятості під впливом глобалізації.

У другому розділі дістали відображення результати аналізу
сучасної економічної активності сільського населення в Україні.
Зокрема, проаналізовано особливості формування і розвитку ри-
нку праці в аграрному секторі, здійснено оцінювання інтенсивно-
сті та якості структурних зрушень у зайнятості сільського насе-
лення. Розкрито особливості сільського безробіття та його нега-
тивні соціально-економічні наслідки. Особливу увагу приділено
дослідженню інвестицій і фінансових джерел упровадження ін-
новацій.

Третій розділ присвячено аналітичному оцінюванню рівня
життя сільського населення України. Проаналізовано динаміку
рівня і структури доходів та витрат селян. Значну увагу приділе-
но аналізу оплати праці в сільськогосподарському виробництві та
з’ясуванню її впливу на рівень зайнятості сільського населення.
Висвітлено проблеми майнового розшарування сільського насе-
лення.

Інституціональні передумови забезпечення зайнятості сільсь-
кого населення описано в четвертому розділі монографії. Зокре-
ма, проаналізовано міжнародну нормативно-правову базу регу-
лювання зайнятості, виявлено її загальні закономірності в еконо-
мічно розвинених країнах. Охарактеризовано зарубіжний досвід 
державної підтримки сільського господарства і сільського розви-
тку в контексті регулювання зайнятості на сільських територіях. 
Окреслено інституціональні аспекти обґрунтування пріоритетних 
напрямів забезпечення сільської зайнятості в Україні.

Організаційно-економічними засадами забезпечення зайнято-
сті сільського населення та підвищення рівня його життя присвя-
чено п’ятий розділ дослідження. Розроблено концептуальні 
засади формування організаційно-економічного механізму 
забезпечення зайнятості сільського населення. Як інноваційні ін-
струменти сприяння сільській зайнятості запропоновано соціаль-
ну відповідальність агробізнесу та посилення соціальної мобілі-
зації сільського населення. Перспективним напрямом забезпечен-
ня зайнятості визначено диверсифікацію сільської економіки. 
Особливу увагу в цьому зв’язку приділено державній підтримці 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Автор висловлює особливу подяку науковим консультантам 
доктору   економічних    наук,   професору, завідувачці     кафедри 
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 маркетингу та поведінкової економіки університету "КРОК" І.Л. 
Петровій та доктору економічних наук, професору І.Ф. 
Гнибіденку за конструктивну наукову співпрацю, професійні 
консультації та допомогу у здійсненні цього наукового 
дослідження.
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національного економічного університету, кандидату філо-
софських наук Є.В. Козлову за конструктивну критику й цінні 
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проблеми. Велика подяка доценту кафедри економіко-
математичного моделювання, кандидату фізико-математичних 
наук С.Д. Волощуку за професійні консультації щодо вибору й 
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дослідження. Велика подяка бібліотекарям бібліотеки КНЕУ О.Г. 
Грюковій і С.Ю. Романовій за допомогу в пошуку й доборі 
наукової літератури з теми монографії. Щира вдячність усім 
колегам з кафедри управління персоналом та економіки праці, 
рецензентам, редакторам, рідним і друзям за підтримку та 
допомогу в підготовці цієї монографії.
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Розділ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ

ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ТА РІВНЯ ЙОГО ЖИТТЯ

1.1. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ
ТА ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Розвиток природного, фізичного, інтелектуального, творчого
потенціалу людини відбувається в процесі трудової діяльності.
Саме під час створення матеріальних і духовних благ, необхідних
для задоволення потреб суспільства і власних потреб, людська
особистість має можливість реалізувати свої знання, вміння та
навички, проявити властиві їй здібності й таланти. Саме праця
дає людині відчуття задоволеності від залучення до суспільного
життя, причетності до спільної діяльності, реалізації почуття вла-
сної значимості. Задоволення однієї з основних потреб сучасної
людини — потребу в самореалізації — нині важко уявити поза
межами праці.

Праця, трудова діяльність людини дістають відображення у со-
ціально-економічній категорії «зайнятості». Різні аспекти цієї ка-
тегорії широко представлені в наукових працях сучасних західних 
дослідників економіки праці. Оскільки зайнятість являє собою 
надзвичайно складне й багатопланове явище, в економічній науці 
існує низка теорій зайнятості. Розкриваючи еволюцію її теорій, 
серед піонерів її дослідження слід назвати Т. Мальтуса ( автор 
теорії народонаселення) та класиків політекономії А. Сміта і Д. 
Рікардо [128]. Як відомо, класична школа економічної теорії 
обстоює думку про автоматичне забезпечення повної зайнятості 
населення і неможливість тривалого безробіття в ринковій 
економіці, оскільки ринковий економічний механізм автоматично 
регулює рівновагу попиту на робочу силу та її пропозицію завдяки 
гнучким цінам і заробітній платі [274].

Ідеї класиків щодо повної зайнятості набули подальшого роз-
витку у працях представників неокласичного напряму економіч-
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ної теорії А. Маршала, А. Пігу та ін. [274, 202]. Неокласики об-
ґрунтовували важливість регуляторної дії ціни праці. Так, А. Пігу
доводив, що природна тенденція діє до такого рівня заробітної
плати, за якого в економіці утримується повна зайнятість. Указа-
ний механізм, що діє за умови досконалої конкуренції й достат-
ньої мобільності робочої сили, дістав назву «Ефект Пігу» [202].
Інший неокласик, Ж.Б. Сей, виявив закономірність, згідно з якою
пропозиція робочої сили збігається із попитом на неї і, відповід-
но, не може викликати тривалого порушення рівноваги, а відпо-
відно, й безробіття.

Погляди класиків політекономії були актуальними і справед-
ливими для доби чистого капіталізму, за відсутності монополії,
коли держава й інші інститути не втручалися у встановлення ціни
і заробітної плати. Велика депресія 1929–1933 років поставила
під сумнів постулати класиків економічної теорії про здатність
ринкової економіки до швидкого саморегулювання. У цей час ва-
гомий внесок у розроблення проблем зайнятості населення здійс-
нив відомий англійський учений економіст Дж. Кейнс, засновник
кейнсіанського напряму економічної теорії. Погляди Дж. Кейнса
на проблеми регулювання ринкової економіки викладено в його
праці «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей».

Головні принципи управління зайнятістю, за Д. Кейнсом, зво-
дяться до того, що ринкова економіка не є повністю саморегулів-
ною системою. Ціни і ставки заробітної плати негнучкі в корот-
костроковому періоді, а за досягнення рівноваги економічної
системи можливий значний рівень безробіття. «Повна, або при-
близно повна зайнятість – рідкісне і швидкоплинне явище» [99,
с. 330].

За Дж. Кейнсом, державна політика у сфері зайнятості має
враховувати три групи чинників:

1) задані зміни — кількість наявної праці, кваліфікацію, кіль-
кість та якість обладнання, технології, рівень конкуренції, префе-
ренції та звички споживачів тощо;

2) незалежні зміни – схильність до споживання, граничну ефе-
ктивність капіталу та норму відсотка;

3) залежні зміни – обсяги зайнятості й національного доходу
[99, с. 327].

Виходячи з цього, основним напрямом державної політики у
сфері зайнятості Дж. Кейнс вважав забезпечення ефективного
платоспроможного попиту, який залежить від споживання та ін-
вестицій. Держава може забезпечити необхідний рівень зайнято-
сті та інвестицій відповідною кредитно-грошовою і бюджетною
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політикою. Як важелі останньої Д. Кейнс пропонував використо-
вувати зниження ставки відсотка для збільшення кредитування
виробництва; «соціалізацію інвестицій», тобто адресне фінансу-
вання і кредитування приватних підприємств з державного бю-
джету, державну закупівлю товарів та послуг; стимулювання під-
вищення схильності до споживання. Ідеї Дж. Кейнса успішно
втілювалися в економічній політиці західних країн до середини
70-х років ХХ століття. Політика «Нового курсу» Рузвельта, дія-
льність кейнсіанських реформаторів в уряді Р. Кеннеді у 1961–
1966 роках є підтвердженням того, адже ґрунтувалися вони саме
на теоретичних постулатах Дж. Кейнса.

Концепція зайнятості Дж. Кейнса набула подальшого розвит-
ку у працях неокейнсіанців Дж. Акерлофа, Н.Г. Менкью, Р. Гор-
дона та інших. Неокейнсіанці продовжують доводити недоскона-
лість ринкового механізму. Як аргументи вони наводять,
наприклад, «інформаційну асиметрію», що виявляється у відсут-
ності достатньої кількості необхідної інформації у роботодавця
та найманих працівників для прийняття ефективних управлінсь-
ких рішень. Унаслідок цього покупець і продавець робочої сили
під час укладання угоди перебувають у ситуації невизначеності
один щодо одного, що призводить до таких форм опортуністич-
ної поведінки, як «відбір гірших», «моральний ризик» тощо [2,
с. 93–95].

Неокейнсіанці спростовують гнучкість цін і ставок заробітної
плати в ринковій системі завдяки гіпотези «видатків меню», від-
повідно до якої сам процес зміни ціни відбувається стрибкоподі-
бно, дискретно, через що на рівні певної фірми може спостеріга-
тися запізнювання або навпаки випередження загальної динаміки
цін. Спостерігається і так званий ефект запізнювань, суть якого
полягає в несинхронності зміни цін і ставок заробітної плати на
мікро- та макрорівнях [163, с. 469–473].

Наведені аргументи узагальнені в концепції «провалу коорди-
нації», згідно з якою в короткостроковому періоді процес встано-
влення рівноважної ціни гальмується, позаяк агенти ринку не
мають достовірної інформації про стратегію інших агентів, тому
не можуть побудувати оптимальну модель ринкової поведінки, а
також через те, що ніхто не хоче програвати, але всі знають, що
дії ринкових агентів є взаємозалежними.

Нова світова економічна криза 1970-х років показала, що дер-
жавне втручання в економіку не завжди є позитивним і не
обов’язково допомагає уникнути кризи. Як реакція на певні не-
доліки кейнсіанської і неокейнсіанської теорій почала активно



12

розвиватися неокласична теорія зайнятості, до якої входять на-
прями, що суперечать кейнсіанству, монетаризму, теорії раціона-
льних очікувань, теорії економіки пропозиції та іншим теоріям.

Провідним опонентом Дж. Кейнса виступив Ф. Хаєк, котрий
не поділяв точку зору Кейнса про ототожнення попиту на товари
та попиту на робочу силу, звинувачував Кейнса в розкручуванні
інфляційної спіралі, що, на його думку, призвело до виникнення
загальносвітової інфляції у третій чверті ХХ століття і жорстоко-
го безробіття як її наслідку [323, с. 102]. За Ф. Хаєком, тільки ри-
нок, де дотримується рівновага цін і заробітної плати, може за-
безпечити оптимальну зайнятість. Масове безробіття вчений
пояснював не збігом розподілу трудових та інших факторів виро-
бництва між галузями і населеними пунктами та попиту на про-
дукцію цих галузей. Для подолання цієї невідповідності потрібне
встановлення в кожному секторі економіки таких цін і заробітної
плати, які б забезпечували рівність попиту та пропозиції. Вирі-
шальну роль у ринковому господарстві дослідник відводив меха-
нізму цін. На його думку державне регулювання має природні
межі [322, с. 33–34]. Важливою умовою оптимізації зайнятості
Хайєк вважав захист конкуренції і децентралізацію ринку праці,
що сприяє зростанню мобільності робочої сили.

Представники теорії раціональних очікувань доводили нездат-
ність активної кредитно-грошової і бюджетної політики сприяти 
оптимізації зайнятості. Вони стверджували, що найкращі резуль-
тати на ринку праці досягалися саме в періоди, коли держава 
утримувалася від активного регулювання. Вайцман приклади ефе-
ктивності економіки з 1953 до 1983 року пояснював зусиллями 
підприємців, які, збільшуючи кількість робочих місць, увідповід-
нювали збільшення зайнятості та продуктивність їхньої праці. 
Тобто державне регулювання економіки має спрямуватися на сти-
мулювання підприємницької активності, в тому числі в середньо-
му і малому бізнесі. Крім того, за його концепцією, необхідна де-
централізація ринків товарів та праці (більша гнучкість ринку 
праці і заробітної плати), які адекватно реагують на зміну продук-
тивності праці. Прихильники крайнього лібералізму Л. фон. Мізес, 
автор монографії «Людська діяльність: трактат з економічної тео-
рії» (1949) та його учень Ф. Хаєк, автор праці «Безробіття і грошо-
ва політика» (1979) аргументували неможливість дієвого держав-
ного регулювання ринку праці обмеженістю і недосконалістю 
інформації, некомпетентністю й опортунізмом політиків.

Головними постулатами монетаристської моделі зайнятості
є те, що економіка — це динамічна, саморегулівна система, яка
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не терпить некомпетентного впливу з боку держави. Основним
інструментом впливу, на думку монетаристів, є монетарна сис-
тема. Так, Мільтон Фрідмен, один з представників монетариз-
му, пропонує розв’язувати проблеми зайнятості робочої сили в
процесі взаємодії двох чинників: ринкової економічної систе-
ми, в якій реалізується економічна свобода всіх ринкових аген-
тів, та держави, необхідної як форум для визначення правил
гри і контролю за дотриманням цих правил. За допомогою дер-
жави створюється «поживне середовище» приватної ініціативи
[320].

Для оптимізації господарського життя суспільства, за В. Ой-
кеном, роль держави зводиться до задавання форми ринку, тобто
до створення правил гри, за якими ведеться господарство. Важ-
ливим аспектом економічного конструювання, на його думку, є
«повна конкуренція», тобто економічний порядок, за якого жоден
з ринкових агентів не може самостійно, одноосібно визначати
ринкову стратегію. Єдиним елементом регулювання ринку має
бути механізм ціноутворення, який сприяє найраціональнішому
розподілу ресурсів і зайнятості. Держава має лише підтримувати
базові параметри системи ринкового господарювання. Досягнен-
ня оптимального функціонування ринків робочої сили, за теорією
В. Ойкена, спостерігається за умови повної конкуренції. Повна
конкуренція слугує не тільки підвищенню ефективності роботи
фірм і створенню оптимальної, пропорційної зайнятості. Вона та-
кож є формою ринку, де економічний процес регулюється винят-
ково ціновим механізмом. Найправильнішим, на його думку є
прагнути загальної рівноваги, за якої поряд з іншими цілями до-
сягається також повна зайнятість [185, с. 237–238]. Значну увагу
вчений приділяє обмеженню будь-якої монополії.

Представники інституціонального напряму економічної теорії
досліджують різні аспекти зайнятості в теоріях мотивації еконо-
мічного вибору, дискримінації робочої сили, гнучкої зайнятості
та зайнятості в неформальному секторі економіки. В теорії моти-
вації економічного вибору, наприклад, висвітлюється справжня
мотивація осіб у прийнятті й реалізації рішень у сфері економіч-
ної політики (Е. Даунс, У. Нісканен) [13]. У рамках цієї теорії Р.
Коуз у праці «Природа фірми» досліджує координаційні функції
ринку та фірми, показує контрактно-інтерактивні механізми їх
взаємодії [111]. Дж. Данлоп розробив кластерну концепцію рин-
ків праці, суть якої зводиться до припущення про існування вну-
трішньої та міжфірмової структур, що об’єднують однорідні ро-
бочі місця з певним рівнем оплати.
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Спростовує ілюзії щодо існування ринку праці досконалої
конкуренції концепція, розроблена П. Дерингером і М. Піоре
[352]. Запропонованою дуальною моделлю ринку робочої сили
вони намагаються пояснити запізнювання реакцій заробітної пла-
ти на зміну кон’юнктури. Значну увагу ці дослідники приділяють
дискримінації робочої сили. Намагаючись пояснити численні фа-
кти дискримінації вони виокремили «первинні», де рекрутують
привілейованих працівників, і «вторинні», тобто ринок маргіна-
лів сектори зайнятості.

Теорії гнучкої зайнятості присвячені дослідження Дж. Аткін-
сона, О. Вільямсона, А. Алчіана, М. Грановетера, К. Ероу та ін-
ших [346, 313, 5, 50, 360]. Оскільки фірми діють за умов мінливої
економічної кон’юнктури, вони вимушені певним чином присто-
совуватися до цих змін. Так, Дж. Аткінсон окреслює три стратегії
гнучкої зайнятості: «чисельності», «функціонування» і «фінансо-
ву», які визначають методи управління зайнятістю залежно від
міри ідентифікації працівника із функціями фірми; у зв’язку з
цим працівники поділяються на певні категорії [346].

Автори багатьох досліджень, що порушують проблеми сегме-
нтації ринку праці, орієнтуються на вивчення попитоутворюва-
льних чинників, які здебільшого детермінують напрям та інсти-
туціональні межі процесів найму робочої сили. Так, дослідження
О. Вільямсона присвячені специфіці різних типів контрактів, що
укладаються при прийнятті на певне робоче місце [313, с. 384–
385]. А. Алчіан розглядає поведінку власника робочої сили в про-
цесі пошуку прийнятних ставок заробітної плати за відсутності
повної інформації на ринку праці [5, с. 288–295]. М. Грановетер
пропонує концепцію «соціальних мереж», згідно з якою пошук
інформації про вакантні робочі місця здійснюється через нефор-
мальні зв’язки між людьми [50, с. 34–42].

Суттєве місце у працях інституціоналістів належить зайнятості
у неформальному секторі економіки. Вони справедливо зазнача-
ють, що однією з важливих особливостей сучасних ринків праці є
те, що вони перебувають поза межами офіційного державного ко-
нтролю. Це деякою мірою пояснюється тим, що ринковий поря-
док – це самоорганізаційна система, велика частка елементів якої
виникає і функціонує спонтанно, випереджаючи реакцію інститу-
тів державного регулювання. Система зайнятості в цьому плані
не є винятком. Наприклад, під час економічного спаду, який су-
проводжується розбалансуванням і руйнацією ринкових механіз-
мів й інститутів забезпечення зайнятості, стихійно виникають ар-
хаїчні за інституціональною структурою сектори експолярної
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економіки, які й забезпечують мінімальний рівень виживання на
рівні домогосподарств. Неформальний сектор значно поширю-
ється й у перехідний період, коли централізовані інститути дер-
жавного регулювання сприяють виникненню ринкових структур,
які є достатньо ефективними замінниками державних інститутів і
способом організації тимчасової зайнятості значної частини пра-
цівників, котрі втратили роботу в державному секторі.

Головні ознаки неформальної економіки наводить Е. Мінгіоні
[165, с. 376]. Серед них: ухилення від сплати податків, забороне-
на законом діяльність, неоплачувана економічна діяльність, яка
забезпечує добробут домогосподарства; професійна діяльність
поза регульованими контрактними зобов’язаннями; випадкові
підробітки тощо. Неформальна економіка виступає чинником до-
даткової, резервної зайнятості, яку не може забезпечити офіцій-
ний сектор.

Аналізу особливостей неформальної економіки присвячено 
дослідження Б. Робертса, де вчений, серед інших компонентів, 
виокремлює ставлення неформального сектору до ринку праці. 
Зокрема, вивчає роль неформальної економіки у створенні нових 
робочих місць. Б. Робертс вирізняв два відносно самостійні аспе-
кти: чинник надлишковості робочої сили і чинник нерівноваги 
рівня життя. Так, надлишок робочої сили зумовлює те, що не-
формальна економіка є однією з найважливіших стратегій вижи-
вання. З іншого боку, попит на дешеву робочу силу іммігрантів у 
розвинених країнах сприяє припливу іммігрантів, які навіть за мі-
німальної заробітної плати забезпечують собі на чужині вищій рі-
вень життя, ніж на батьківщині [252, с. 314–315].

Е. Мінгіоні відкрив такий аспект неформальної економіки і
зайнятості, як феномен «фрагментарних товариств (громад)».
Останні являють собою соціокультурні анклави, що формують
підґрунтя деяких секторів неформальної економіки, відкриті для
певної соціальної групи за ознакою «рідство, національне похо-
дження, земляцтво тощо». Фрагментарні громади переважно фо-
рмують етничні меншини в рамках локальних ринків. Основними
особливостями їх є відносна автономія; використання найманих
працівників, близьких роботодавцеві; домінування у фірмовій ор-
ганізації кланового патерналізму; мережі ринкового обміну спи-
раються на рідство й етнічність [165, с. 318–319].

Окремо слід спинитися на моделях зайнятості Я. Корнаї, ко-
трий розглядає трансформаційні моделі зайнятості на ринку 
робочої сили з обмеженим попитом і на ринку робочої сили з 
обмеженими ресурсами [109]. Проведеним аналізом  вчений  роз-
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криває сутність кожного із видів ринків, пояснює інституціона-
льний простір, у рамках якого вони діють і визначає тенденції й 
структурні особливості трансформації однієї моделі в іншу. 
Я. Корнаї аналізує модель трансформації капіталістичного ринку 
робочої сили в соціалістичний, розглядає процеси поступового 
поглинання резерву робочої сили за часового лага, розкриває 
етапи й особливості цієї трансформації. І хоча дослідник не роз-
глядає зворотний процес, його монографія становить особливий 
інтерес для перехідної економіки України, оскільки розроблені 
ним моделі зайнятості дають змогу виявити загальні тенденції та 
особливості трансформації ринку робочої сили з обмеженими ре-
сурсами в ринок робочої сили з обмеженим попитом, що є вель-
ми актуальне для сучасного ринку робочої сили в Україні.

У працях українських економістів головну увагу приділено
питанням демографії (Зборівський реєстр українського козацтва,
1649). В.Н. Каразін розробив концепцію «домоведення», уперше
докладно проаналізував демографічний розвиток у розрізі сіл і
містечок. Проблеми продуктивності праці порушувалися в дослі-
дженнях М.А. Балудянського, який досліджував працю у матері-
альному виробництві. Питання міграції, відтворення населення
досліджував І. Франко [318]. Проблематика рівня життя населен-
ня дістала відображення у працях С.А. Подолинського: «Праця
людини та її роль у розподілі енергії» (1880), «Про бідність»,
«Життя і здоров’я людей на Україні». С.А. Подолинський роз-
глядає працю з позицій термодинаміки, застосовуючи її поняття
та принципи. Він визначає працю як «таке використання механі-
чної і психічної роботи, накопиченої в організмі, яка має своїм
результатом збільшення кількості перетвірної енергії на земній
поверхні» [206, с. 5]. С.А. Подолинський плекав надію, що зміна
суспільно-економічної формації з капіталістичної на соціалістич-
ну сприятиме розвитку працівників. «При теперішнім ладі кожне
нове поліпшення у великій промисловості позбавляє праці певну
кількість робітників. – так сказати, змушує їх померти з голо-
ду…. Воно прискорює даремне розсіювання енергії, що виража-
ється в силі робітників, викинених з промисловості. При соціалі-
змі ж кожне механічне або інше поліпшення призводить
безпосередньо до зменшення годин праці всіх робітників і до збі-
льшення їх вільного часу для нової продукції, або освіти, розрив-
ки, мистецтва і т.п. [206, с. 87]. Морально-етичні цінності, націо-
нальні культурні традиції описано у працях Г.С. Сковороди,
Т.Ф. Степанова, І.В. Вернадського. Активності людини та її ви-
значальній ролі в розвитку господарства присвячено праці
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М.М. Туган-Барановського, Б.М. Матроса, С.В. Бородаєвського
та інших [272, 309].

Утім, попри суттєвий інтерес українських економістів до різних 
аспектів вивчення населення, праці та її використання проблеми 
зайнятості спеціально не виокремлювалися. За доби соціалістичної 
суспільно-економічної формації акцент дослідження проблем на-
родонаселення, трудового потенціалу, зайнятості був зміщений у 
бік розв’язання проблем браку трудових ресурсів, їх раціонального 
територіального та галузевого розподілух, що було пов’язано із 
переважно екстенсивним характером розвитку економіки.

Характерним у визначенні зайнятості того періоду розвитку 
був наголос на тотальному залученні трудових ресурсів у суспі-
льне виробництво. Так, В.Н. Ягодкін під зайнятістю розумів за-
безпеченість усього працездатного населення роботою, причому 
в різних галузях і сферах суспільного виробництва або суспільно-
корисної діяльності [341, с. 152]. Е.Р. Саруханов та А.Е. Котляр 
визначали зайнятість як сукупність економічних відносин, 
пов’язаних із забезпеченням населення робочими місцями та його 
участю в господарській діяльності. К.І. Рузавіна розглядала 
зайнятість як рух активної частини населення стосовно речових 
умов виробництва у процесі нагромадження в специфічних для 
даного суспільства суспільно-економічних формах.

Як можна бачити з наведених визначень, для того часу актуаль-
ними були питання забезпечення працездатного населення робо-
чими місцями, раціонального розподілу робочої сили за сферами
зайнятості, характеру поєднання сукупного працівника із засобами
виробництва, всезагальності й обов’язковості праці. Необхідно за-
уважити, що за соціалізму досягнення всезагальної, повної зайня-
тості трудових ресурсів далеко не завжди супроводжувалося висо-
кою ефективністю використання робочої сили в суспільному
виробництві; разом з тим за мету брали якомога повніше залучення
працездатного населення до суспільного виробництва.

У період трансформаційної економіки питання зайнятості в
Україні набули особливої гостроти й актуальності через появу
такого невідомого радянській економіці явища, як масове безро-
біття. Перехід до ринкового типу економічної системи в Україні
супроводжувався глибокими кризовими явищами в усіх сферах
життя суспільства, а особливої руйнації зазнала економіка, де
криза далася взнаки у безпрецедентному падінні обсягів вироб-
ництва, розриві господарських зв’язків та інших негативних
явищах. Глибока криза фінансової, грошово-кредитної систем
спричинила масові неплатежі, гіперінфляцію і стагнацію вироб-
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ництва, що призвело до масового банкрутства підприємств, їх за-
криття та появи, з одного боку, величезної армії офіційних безро-
бітних, а з іншого — поширення прихованого безробіття та само-
зайнятості населення.

У перехідних 1990-х роках проблематика зайнятості порушува-
лася у працях українських економістів В.В. Онікієнка, І.Ф. Гни-
біденка, І.Л. Петрової, А.М. Колота, Ю.М. Краснова, В.М. Петю-
ха, Е.М. Лібанової, С.І. Бандура, В.І. Чижової, М.І. Долишнього,
С.М. Злупка, С.Ю. Трубича та інших [186, 48, 197, 103, 113, 204,
116]. Визначення зайнятості як соціально-економічної категорії
того часу вже виходили за рамки забезпечення населення робо-
чими місцями та раціонального розподілу їх за сферами зайнято-
сті, сутність зайнятості; доповнювалася такими аспектами, як дія
ринкових чинників (ринкова кон’юнктура), використання, від-
творення робочої сили, зв’язок зайнятості й доходу (рівень і
якість життя) тощо. С.Ю. Трубич, зокрема, визначає зайнятість
населення як «систему соціально-економічних відносин, які
склалися внаслідок суспільного поділу праці в різних сферах су-
спільної діяльності, пов’язаних із поєднанням працездатного на-
селення із засобами виробництва на основі попиту та пропозиції
робочої сили» [64, с. 45], тобто автор підкреслює вплив на зайня-
тість ринкових сил.

Значно розширює види відносин, що характеризують катего-
рію зайнятість, І.Л. Петрова: «зайнятість як соціально-економічна
категорія характеризує сукупність економічних, правових, соціа-
льно-трудових, національних та інших відносин, пов’язаних із
забезпеченням працездатного населення робочими місцями та
його участю в суспільно-корисній діяльності, що приносить йому
заробіток або дохід (прибуток)» [64, с. 221].

В.В. Онікієнко та Н.І. Коваленко пов’язують категорію за-
йнятості з категорією якості життя, і зазначають, що «зайнятість
на перехідному до ринку етапі – це система суспільно-
економічних відносин, які регулюють забезпеченість економіч-
но-активного населення робочими місцями, форми його участі в
суспільному виробництві, а також відтворення, розподіл та пе-
рерозподіл трудоактивних громадян, і визначають якість життя
населення» [186, с. 8]. В.М. Петюх вважає, що зайнятість поєд-
нує відносини пов’язані із забезпеченням, із використанням ро-
бочої сили, тобто зосереджує увагу на її відтворенні. «Зайнятість
як соціально-економічна категорія ... пов’язана з процесами фо-
рмування, розподілу і використання трудових ресурсів» [204].
Представники львівської економічної школи М.І. Долішній і
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С.М. Злупко та інші наголошують на полісистемності категорії
зайнятості [308].

Що стосується національного законодавства, то в Законі 
України «Про зайнятість населення» від 1.03.1991 року 
зайнятість визначалася як діяльність громадян, пов’язана із 
задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як 
правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі. У 
Законі України «Про зайнятість населення», який набрав 
чинності 1.01.2013 року категорія зайнятості доповнюється 
новими характеристиками і визначається як «…. не заборонена 
законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх 
особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу 
( заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність 
членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяльність або 
працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх 
власності, у тому числі безоплатно» [219].

Якщо звернутися до міжнародних нормативних актів у сфері
статистики ринку праці, слід згадати ХІХ Міжнародну конфере-
нцію статистики праці, яка у жовтні 2013 року ухвалила Резо-
люцію, в якій подано розширене тлумачення категорії «трудова
діяльність», визначено економічні одиниці, в рамках яких здійс-
нюється трудова діяльність, уточнено класифікацію населення
залежно від форм участі у трудовій діяльності, наведено показ-
ники недовикористання робочої сили. Відповідно до Резолюції
2013 року трудова діяльність визначається як будь-яка діяльність,
яка здійснюється особами обох статей, працездатного віку з ме-
тою виробництва товарів чи надання послуг для використання
іншими особами чи для власного використання. При цьому виок-
ремлено п’ять форм трудової діяльності:

— трудова діяльність щодо виробництва товарів і послуг для
власного використання;

— зайнятість, тобто трудова діяльність, яка виконується за
оплату чи прибуток;

— неоплачувана праця стажерів чи осіб, які проходять профе-
сійно-технічну підготовку з метою набуття трудового досвіду та
професійних навичок;

— трудова діяльність волонтерів, тобто безкоштовна діяль-
ність в інтересах інших осіб;

— інші види трудової діяльності.
Наведена класифікація свідчить, що визначальною рисою за-

йнятості як форми трудової участі є саме її оплачуваність [366].
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Резолюцією визначається категорія робочої сили, яка склада-
ється із зайнятих, безробітних і тих, хто не входить до складу ро-
бочої сили. Зайнятими згідно із зазначеною резолюцією, є всі 
особи працездатного віку, які впродовж короткого звітного пері-
оду виконували будь-яку діяльність, пов’язану з виробництвом 
товарів чи послуг за плату чи прибуток. Вони включають зайня-
тих «на роботі», тобто тих, хто пропрацював не менше однієї го-
дини на робочому місці; та зайнятих «не на роботі» з причин 
тимчасової відсутності на робочому місці чи організації робочого 
часу [366]. Визначення зайнятості в національному законодавстві 
не суперечить міжнародним стандартам. І в першому, і в другому 
випадках це діяльність, яка приносить зайнятим дохід. Такий 
підхід дістає відображення й у визначеннях науковців на початку 
2000-х років [96, с. 5; 192, с. 5].

Сучасні дослідники соціально-трудової сфери намагаються
якомога більше розширити економічну категорію зайнятості,
розглядаючи дедалі більшу кількість її аспектів [303, 43, 328,
338]. Так, О.С. Таршина, розширюючи межі зайнятості, зауважує,
що «зайнятість охоплює відносини, які перебувають як у межах
виробничо-господарської діяльності, так і поза нею. Суспільно
корисна діяльність включає виробництво суспільного продукту,
соціальне життя і діяльність суспільства щодо відтворення люди-
ни, тобто виробничо-економічну й соціально-корисну діяльність»
[303, с. 5]. Авторка пропонує розглядати зайнятість з різних по-
зицій, які конкретизують її економічний зміст, і зазначає, що «як
соціально-економічну категорію зайнятість населення можна
розглядати передусім з позицій виробництва; ... з позицій суспі-
льного відтворення зайнятість доцільно досліджувати як процес
формування, розподілу та використання працівників, визначення
умов і форм їх включення в суспільно корисну працю та забезпе-
чення певних масштабів такого включення, що визначає рівень
забезпеченості працездатного населення робочими місцями в си-
стемі суспільного поділу та кооперації праці, від якого залежить
соціальна захищеність зайнятих і реалізація їхнього конституцій-
ного права на працю; з позицій нагромадження — як процес
створення нових робочих місць і засобів існування працівників; з
позицій споживання — як реалізовану працезабезпеченість, уна-
слідок якої надані працівником послуги праці оплачуються; з по-
зицій поділу праці — як засіб закріплення працівника за певною
сферою трудової діяльності [303, с. 6].

У сучасних дослідженнях зайнятість розглядається в контексті
розвитку людської особистості. Б.О. Баласинович розглядає зай-
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нятість як поліфункціональну, багаторівневу соціально-еконо-
мічну систему, що синтезує складний комплекс економічних,
соціальних, організаційно-правових та інших відносин у суспіль-
стві щодо участі індивіда в усіх видах діяльності для задоволення
власних і суспільних потреб з метою забезпечення розвитку про-
фесійно-кваліфікаційних здібностей і вмінь відповідно до мора-
льно-психологічних якостей і настанов особистості [9, с. 6].
С.А. Харчук наголошує, що «зайнятість складна і досить багато-
гранна соціально-економічна категорія, яка відображає потяг лю-
дини до самовираження та задоволення матеріальних, фізичних і
духовних потреб через мотиваційні отримання винагороди. …
Зайнятість як соціально-економічна категорія синтезує сукуп-
ність відносин працівника і суспільного виробництва через його
включення в суспільно корисну працю. Характеризує, наскільки
працездатна особа забезпечена робочим місцем у системі коопе-
рації праці та чи відповідає воно рівню, реалізації її конституцій-
ного права на працю» [324, с. 5]. Важливими аспектами цього ви-
значення є наголос на тому, що зайнятість реалізує потяг людини
до самовираження, реалізації свого трудового потенціалу. Крім
того, увага зосереджується на забезпеченні робочими місцями,
причому і не будь-якими, а саме сучасними, престижними, добре
оплачуваними, тобто такими, що реалізують конституційне право
кожного на гідну працю.

На сучасному етапі розвитку економічної системи, її трансфо-
рмації в постіндустріальну, інформаційну акцент дедалі частіше 
роблять на меті зайнятості, причому не тільки на розвитку про-
фесійних здібностей та вмінь відповідно до особистісних якостей 
та настанов, а й на розвитку самої особистості, створенні в про-
цесі зайнятості ширших можливостей для самореалізації та осо-
бистісного зростання людини, що є актуальним і своєчасним у 
контексті побудови соціально орієнтованої ринкової економіки. У 
сучасних дослідженнях соціально-трудової сфери науковці 
привертають увагу до її інноваційної складової, що підкреслює 
актуальність нововведень як однієї з умов подальшого розвитку 
економічної системи, невичерпного чинника забезпечення еко-
номічного прогресу суспільства [89, 52, 199]. У зв’язку з цим 
Л.А. Злупко так визначає інноваційну зайнятість: «Інноваційна 
зайнятість – це реалізація людського потенціалу інноваційної 
економіки, в тому числі людського інтелектуального потенціалу, 
у високотехнологічних галузях економіки (сфера матеріального 
виробництва і сфера послуг), що передбачає застосування склад-
ної праці і творчого підходу, продукування інновацій і характе-
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ризується високим рівнем створення доданої вартості. … харак-
теризується (інноваційна зайнятість), такими рисами:

⎯ вимагає нових знань від працівників для застосування ін-
новацій;

⎯ передбачає появу нових форм зайнятості, особливо у галу-
зях, які використовують інновації;

⎯ сприяє необхідності постійного людського розвитку та
навчання впродовж усього життя;

⎯ забезпечує ефективну реалізацію людського потенціалу»
[89, с. 5].

На думку І.Л. Петрової, неодмінною ознакою інноваційності
зайнятості є використання працівниками інформаційно-комуніка-
ційних технологій: «інноваційна зайнятість – це зайнятість висо-
кокваліфікованих фахівців, діяльність яких пов’язана зі створен-
ням та впровадженням інновацій на основі використання ІКТ»
[254, с. 83].

Л.М. Ільїч розглядає інноваційну зайнятість з двох позицій; з
позиції найманої праці різних рівнів і з позиції роботодавця і ви-
окремлює при цьому кожен аспект. «… інноваційна зайнятість –
це, з одного боку, здатність окремої людини, трудового потенціа-
лу підприємства … максимально швидко пристосовуватися до
нових потреб економіки, що зумовлені технічними та інформа-
ційними нововведеннями, а з іншого – здатність роботодавця на
базі новітніх методів управління людськими ресурсами підвищу-
вати продуктивність праці…» [91, с. 16].

Багаторівневість і полісистемність категорії «зайнятість»
уможливлюють типологізаціїю її концепцій, видів і форм. Наза-
гал вирізняють категорію глобальної зайнятості, до складу якої
входить зайнятість економічна (діяльність зі створення матеріа-
льних і духовних благ) та зайнятість позаекономічна. Остання
включає зайнятість населення на навчанні, службу у збройних
силах, поліції, державному апараті управління, зайнятість у до-
машньому господарстві тощо. Глобальна зайнятість дає змогу
розширити межі економічної зайнятості і сприяє повніший реалі-
зації людського потенціалу впродовж усього життя.

У сучасній економіці праці в рамках економічної зайнятості
заведено вирізняти певні типи зайнятості. Професор І.Л. Петрова
називає їх концепціями, її думку поділяє і автор [64]. Отже, осно-
вними концепціями зайнятості є: повна, раціональна, продуктив-
на та ефективна зайнятість населення (рис. 1.1).

Слід зазначити, що у визначенні різних концепцій зайнятості
нема одностайності серед її дослідників. Так, дослідники соціалі-
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стичної доби В.І. Костаков і П.П. Литвяков під повною зайнятіс-
тю розуміли такий стан, коли досягнуто відповідності між потре-
бою працівників у суспільному виробництві та її фактичним за-
доволенням [110, с. 20; 118, с. 22]. М.Я. Сонін як критерії повної і
неповної зайнятості виокремлює питому вагу зайнятого праце-
здатного населення і рівень постійності зайнятості працездатного
населення суспільно корисною діяльністю: «… поняття повної чи
неповної зайнятості й визначає по-перше, питому вагу зайнятого
працездатного населення і, по-друге, рівень постійності зайнято-
сті працездатного суспільства» [275, с. 95].

Концепції зайнятості

Повна Раціональна Продуктивна Ефективна

Максимально можливе
забезпечення всього
працездатного
населення робочими
місцями, забезпечення
умов його відтворення

Забезпечення
економічно активного
населення робочими
місцями відповідно до
його якісних
характеристик:
статево-вікової,
освітньої, професійно-
кваліфікаційної
структур

Забезпечення
працездатного
населення
відповідними
робочими місцями з
метою отримання
максимального
обсягу суспільно
орисного результату

Зайнятість
працездатного
населення в результаті
якої максимальний
ефект (обсяг благ та
послуг) досягається
найменшими
витратами праці.
Передбачає поєднання
раціональної та
продуктивної

Рис. 1.1. Типологізація концепцій зайнятості 

Джерело: Сформовано автором за: [64, с. 222].

Л.С. Чижова та Г.П. Сергєєва зазначають, що повна зайня-
тість у новій концепції передбачає наявність достатньої кілько-
сті робочих місць, які дозволяють працювати високоефективно 
і повніше використовувати свої професійні здібності. У соціа-
льно орієнтованій економіці за умов інтенсивного розвитку 
повна й ефективна зайнятість перебувають в динамічній єднос-
ті [276].

У період трансформаційної економіки повна зайнятість пере-
важно розглядається як стан найбільшого залучення працездат-
ного населення до суспільно корисної діяльності, або надання
всім охочим працездатним громадянам робочих місць. Так, С.П.
Калініна, зазначає, що «повна зайнятість означає надання всім
працездатним громадянам можливості працювати в обраній сфері
відповідно до покликання, здібностей, освіти, професійної підго-
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товки з урахуванням суспільних потреб» [96, с. 22]. За визначен-
ням М.Л. Головко, В.П. Пастухова, «повна зайнятість трудових
ресурсів – це використання всіх придатних для даного виробниц-
тва ресурсів: робоча сила не має через заборону лишитися без
робочого місця, а економіка країни має забезпечити зайнятістю
всіх, хто хоче і може працювати» [47, с. 28]. З точки зору макро-
економіки повною вважається зайнятість, коли виробничі потуж-
ності завантажені на 80 %.

В економічній літературі трапляються також визначення зайня-
тості, які свідчать про її ефективність – це оптимальна, раціональ-
на, ефективна, продуктивна зайнятість. Так, М.І. Долішньому, 
С.М. Злупку, Т.С. Токарському імпонує визначення оптимальної 
зайнятості, в якій, на їхню думку, зливаються повна, раціональна 
і ефективна форми [308, с. 104]. С.П. Калініна у визначенні раці-
ональної зайнятості підкреслює «найбільш економічно обґрунто-
ваний розподіл носіїв робочої сили за галузями і сферами народ-
ного господарства, що забезпечує якомога повніше задоволення 
потреб усіх членів суспільства». Другий підхід передбачає 
об’єднання пропорційної, повної та ефективної зайнятості [96, с. 
24].

Найґрунтовніше визначення раціональної зайнятості дають
М.І. Долішній і С.М. Злупко, які розуміють під нею використання
робочої сили відповідно до її таланту, освіти, виробничого досві-
ду, вікових, статевих та інших особливостей. Раціональна зайня-
тість вимагає поєднання параметрів робочих місць і робочої сили
в їх кількісному та якісному вимірі.» [308, с. 103].

В.В. Онікієнко та Н.І. Коваленко розглядають ефективність
зайнятості крізь призму продуктивної зайнятості, яка, на їхню
думку, характеризує не тільки ефективність використання праці
у суспільстві, а й на рівні самого працівника. «Продуктивна за-
йнятість передбачає: забезпеченість потреб економічно актив-
ного населення в суспільно корисній праці; найвищій рівень
продуктивності та ефективності суспільної праці; раціональний
регіонально-галузевий розподіл трудових ресурсів; оптималь-
ний поділ суспільної праці відповідно до суспільних й індивіду-
альних потреб і рівня розвитку продуктивних сил; економічну
доцільність кожної структурної одиниці та робочого місця»
[186, с. 18].

Ряд вітчизняних учених, які досліджують проблеми ринку 
праці і чиї наукові погляди поділяє автор, вважають, що констру-
ктивнішим є досягнення ефективної зайнятості [113, 172, 267, 
337]. В.В. Мортіков конкретизує ефективну зайнятість через ви-
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значення її рівнів. Індивідуальну зайнятість дослідник називає 
ефективною, «якщо здібності і кваліфікація людини відповідають 
вимогам робочого місця, робота дозволяє розвивати ці здібнос-
ті». На рівні організації ефективність зайнятості виявляється у її 
високооплачуваності та умовах якомога повного використання 
здібностей і навичок працівників. На рівні економіки в цілому 
ефективна зайнятість передбачає: а) повну зайнятість; б) ефекти-
вну зайнятість на індивідуальному і внутрішньорганізаційному 
рівні. Загалом В.В. Мортіков визначає ефективну зайнятість «як 
рі-вноважний стан між кваліфікованими працівниками і вимогами 
робочого місця; ефективними потребами підприємця в кадрах і 
задоволенням цих потреб за рахунок зайнятих на підприємстві 
фахівців, попитом та пропозицією на локальному і регіональному 
ринках праці» [172, с. 14].

Ю.М. Краснов при визначенні ефективної зайнятості спра-
ведливо наголошує, що вона «має сприяти заміні живої праці
уречевленою для отримання максимальної кількості продукції
за мінімальних витрат ресурсів», тим самим учений втілює у
визначення принци економічної ефективності (бо, як відомо,
відношення результату до витрат і є суттю економічної ефекти-
вності) [113].

Як можна бачити з наведених визначень, ефективна зайня-
тість або ефективність зайнятості так чи інакше представлені у
визначеннях повної, раціональної, оптимальної, продуктивної
зайнятості. На нашу думку, повну, раціональну, оптимальну,
продуктивну зайнятість можна розглядати в межах даного дослі-
дження як синоніми, які відображають ефективну зайнятість,
тобто зайнятість, у якій певною мірою представлені і продукти-
вність (зростання продуктивності праці), і оптимальність, і раці-
ональність (зайнятість, яка сприяє оптимальному співвідношен-
ню живої та уречевленої праці й отриманню максимальної
кількості благ за мінімальних витрат ресурсів праці). Хоча, як
уже зазначалося, дослідники залежно від цілей аналізу справед-
ливо розрізняють ці поняття, виокремлюючи ті чи інші важливі
для них аспекти зайнятості.

Розглядаючи соціально-економічну сутність категорії зайнятос-
ті, необхідно спинитися на класифікації її видів, виокремлюваних
у рамках згаданих концепцій. Основними класифікаційними озна-
ками у визначенні різновидів зайнятості є: статус зайнятості, соці-
альна належність зайнятих, характер діяльності, галузева належ-
ність (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЗАЙНЯТОСТІ

Класифікаційна ознака Вид зайнятості

Статус зайнятості
- наймані працівники
- роботодавці
- самозайняті
- члени сім’ї, які безкоштовно працюють

Соціальна належність
зайнятих

- робітники
- службовці
- управлінський персонал
- підприємці
- фермери

Характер діяльності

Зайнятість у підприємствах, організаціях, установах
- індивідуальна трудова діяльність
- навчання в навчальних закладах
- служба у збройних силах
- зайнятість у домашньому господарстві
- зайнятість в особистому підсобному господарстві

Вид економічної
діяльності

Зайнятість у:
- промисловості
- сільському господарств
- будівництві, транспорті, сфері зв’язку тощо

Форма власності
підприємства

Зайнятість у підприємствах:
- державних, комунальних.
- колективних
- приватних

Організаційно-правова
форма підприємства

Зайнятість у:
- державних підприємствах, акціонерних товарист-
вах, кооперативах, фермерських господарствах тощо

Регіональна
належність

Зайнятість у певному регіоні:
- області,
- районі, місті

Тип поселення - зайняті в містах
- зайняті в сільській місцевості

Освітньо-
кваліфікаційний
рівень

- зайняті з високим рівнем кваліфікації
- зайняті з середнім рівнем кваліфікації
- зайняті з низьким рівнем кваліфікації
- зайняті без кваліфікації

Професійні групи
- законодавці, керівники, професіонали, фахівці,
технічні службовці, працівники сфери торгівлі, ква-
ліфіковані працівники сільського господарства тощо

Статево-вікові ознаки

Зайнятість населення у віці:
- працездатному, молодшому за працездатний,
старшому за працездатний
- зайнятість чоловіків
- зайнятість жінок

Джерело: сформовано авт. за: [219, 64].
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Безумовно, можна виокремлювати й інші класифікаційні
ознаки і далі деталізувати класифікацію зайнятості, проте в таб-
лиці наведено основні з них. У рамках зазначених видів зайнято-
сті вирізняють різноманітні її форми. До організаційно-
економічних критеріїв поділу зайнятості на форми відносять три-
валість і режим роботи, характер організації праці і робочого ча-
су, форму правового регулювання зайнятості та інші (рис. 1.2).

Окремо слід спинитися на нестандартній формі зайнятості,
оскільки останнім часом вона стає дедалі поширенішою як в
усьому світі, так і в Україні зокрема. Невпинно поширюються,
нестандартні, гнучкі форми зайнятості та гнучкі графіки робочо-
го часу.
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Рис. 1.2. Класифікація форм зайнятості



28

У господарській практиці використовують три форми гнучко-
сті — гнучкість робочого часу, гнучкість зайнятості і гнучкість
винагороди. Гнучкими формами зайнятості вважають:

⎯ зайнятість, яка пов’язана зі специфічним соціальним ста-
тусом зайнятих (самозайняті, члени сім’ї які працюють безкош-
товно, тощо);

⎯ зайнятість на роботах з нестандартними робочими місця-
ми та організацією праці (надомна праця, робота за викликами,
поділ робочого місця);

⎯ зайнятість за нестандартними організаційними формами
(нестандартний робочий день (сезонна, тимчасова робота, скоро-
чений робочий тиждень, неповний робочий день), строкові конт-
ракти) (рис. 1.3).

Нестандартні форми зайнятості

Зайнятість, пов’язана із
особливим соціальним

статусом

Зайнятість на роботах з
нестандартними робочими

місцями та організацією праці

Зайнятість за
нестандартними

організаційними форми

Надомна праця
Робота за викликом
Поділ робочого місця
Скорочений робочий
тиждень, день
Поденна робота
Робота за викликом

Самозайнятість — самостійна
індивідуальна трудова
діяльність, яка здійснюється
без залучення постійних
працівників

Нестандартний робочий
день
Скорочений робочий
тиждень
Строкові контракти

Рис. 1.3. Нестандартні форми зайнятості

Джерело: сформовано автором.

Самозайнятість зосереджена в основному у дрібному вироб-
ництві та сфері послуг (магазини, кафе, ресторани, перукарні то-
що). Позитивними рисами самозайнятості є те, що вона допома-
гає частині населення вийти зі скрутного стану безробіття і
забезпечити собі певний рівень життя. Проте, не слід забувати,
що самозайнятість часто не забезпечує постійних робочих місць і
нормальних умов праці.

Розвиток науки у сфері інформатики і телекомунікаційних
технологій зумовив появу та поширення інноваційних форм не-
стандартної зайнятості. Вважаємо, що до таких можна віднести
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фріланс, телеком’ютинг, коворкінг, краудстафінг, аутсорсинг
тощо. Можливості застосування зазначених форм у сільській мі-
сцевості подано на рис. 1.4.

ІН
Н
О
ВА

Ц
ІЙ
Н
І Ф

О
РМ

И
 З
А
Й
Н
Я
ТО

С
ТІ

 

Телеком’ютинг (дистанційна зайнятість) — спосіб організації дистанційної роботи між 
працівником і роботодавцем, завдяки використанню телекомунікацій, Інтернет-техніки 
та електронного обладнання для обробки і обміну інформацією та документами. Може 
використовуватися у сфері консалтингових, інформаційних послуг, маркетингу, дизай-
ну, редагування, рецензування, перекладів тощо 

Фріланс (вільний митець) — нестандартна форма зайнятості, діяльність без укладання 
довгострокового контракту, самостійний пошук проектів. Може використовуватися 
сільським населенням у сфері освіти, культури, мистецтва, науки 

Коворкінг (спільний офіс) — зайнятість у єдиному робочому просторі працівників з рі-
зним типом зайнятості, спільний офіс фрілансерів, дозволяє обмінюватися ідеями, допо-
магати один одному. Спільний офіс дистанційної зайнятості може бути створений на ба-
зі комп’ютерного класу школи, будинку культури з зоною Wi Fi, де молодь може здійс-
нювати телероботу, розробляти проекти, обмінюватися ідеями, шукати роботу 

Краудсорсинг (використання ресурсів натовпу) — передача певних виробничих функ-
цій невизначеному колу осіб, діяльність неоплачуваних або малооплачуваних фахівці-
аматорів. Сільська громада може використовувати для пошуку проектів благоустрою се-
ла, природоохоронної діяльності, створення робочих місць на селі 

Аутсорсинг — передача організацією частини її завдань або процесів стороннім вико-
навцям на умовах субпідряду. Може використовуватися агрохолдингами, іншими аграр-
ними підприємствами шляхом передавання сільському населенню молодняка худоби та 
птиці на вирощування та відгодівлю, забезпечення посадковим матеріалом овочів, фрук-
тів, ягід, з подальшим прийманням виробленої продукції 

Лізинг персоналу (оренда, майновий найм) — підприємницька діяльність, з направлен-
ня лізингодавцем персоналу в організацію лізиногоотримувача на певний строк за певну 
плату. Сільськогосподарські підприємства можуть створювати механізовані загони та 
надавати платні послуги сільському населенню з агротехнічних робіт 

Рис. 1.4. Інноваційні форми зайнятості
населення в сільській місцевості

Джерело: сформовано автором за: [39].

Найпоширенішою на українському ринку праці є телеком-
’ютинг, більше відомий як дистанційна зайнятість. Під остан-
ньою розуміють діяльність окремих працівників або їх груп, які
виконують певні види робіт незалежно від свого місцезнахо-
дження, перебуваючи на відстані від місця видачі завдання та
використання його результатів, використовуючи для цього пе-
реважно власні засоби праці (комп’ютери, телефони, іншу орга-
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нізаційну техніку). Поширення такого виду зайнятості стає мож-
ливим завдяки розвитку глобальних і локальних комп’ютерних
мереж.

Попри численні переваги телеком’ютингу як форми зайнятос-
ті, не слід скидати з рахунків і певні обмеження та недоліки, які
вона в собі криє. Серед останніх варто наголосити на таких:

⎯ відсутність будь-яких гарантій щодо повної та постійної
зайнятості;

⎯ нерівномірність обсягів робіт (періоди високих обсягів
можуть чергуватися з періодами повної відсутності замовлень);

⎯ необхідність самостійного пошуку роботи, постійний мо-
ніторинг ринкового середовища відповідного сегмента ринку;

⎯ самостійне забезпечення засобами та предметами праці
(телекомунікаційною технікою, програмним забезпеченням, до-
ступом до Інернету);

⎯ ризик неотримання оплати праці (запізнювання з розраху-
нком, неповний обсяг виплати заробітної плати);

⎯ відсутність соціального захисту дистанційно зайнятих
(відсутність оплачуваних відпусток, лікарняних, виплат у разі
втрати працездатності, хвороби або нещасних випадків унаслідок
порушення правил безпеки праці тощо).

До речі, такі недоліки телеком’ютингу більшою чи меншою 
мірою властиві й іншим інноваційним формам зайнятості, тому їх 
неодмінно потрібно враховувати при розробленні програм за-
йнятості, щоб мінімізувати негативні характеристики і захистити 
населення, яке вдається до зазначених форм зайнятості.

Нетрадиційні (гнучкі форми зайнятості) умовно можна розпо-
ділити на регламентовані та нерегламентовані (неформальні)
(рис. 1.5). До регламентованих форм зайнятості, тобто передба-
чених законодавством, зареєстрованих в офіційному секторі еко-
номіки, але таких, що передбачають скорочення робочого часу
через певні причини, зазвичай відносять тимчасову роботу, ско-
рочений робочий день, тиждень, надомництво тощо. Щодо нере-
гламентованої зайнятості, то вона розподіляється на таку, що не
підлягає реєстрації (дрібне виробництво), і таку, що підлягає, але
через різні причини не реєструється власником, — так звану ті-
ньову зайнятість. Остання, своєю чергою, поділяється на незабо-
ронену законом (це може бути як виробництво, так і посередни-
цька діяльність, організатори якої не реєструють підприємства і
таким чином ухиляються від сплати податків) і заборонені види
діяльності (виробництво і торгівля наркотичними засобами, збро-
єю тощо).
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Форми зайнятості за реєстрацією

Реґламентована
(зареєстрована, (формальна)

Неформальна

Нереґламентована
(незареєстрована)

Тіньова

КримінальнаДозволена

Рис. 1.5. Форми зайнятості за реєстрацією

Джерело: сформовано автором.

Загострення проблем зайнятості та безробіття сільського на-
селення зумовлює підвищення інтересу дослідників проблем
праці до визначення категорії зайнятості сільського населення.
На жаль, в економічній літературі поки обмаль розробок у цьому
напрямі, проте не можна сказати, що вони зовсім відсутні. Так,
М.Д. Берко зазначає, що зайнятість сільського населення харак-
теризує суспільні відносини із залучення у сільській місцевості
працездатного населення до суспільно корисної праці відповідно
до його фізичних, професійних і майнових можливостей і відпо-
відно з потребами в робочій силі [12], тобто акцентовано залу-
чення сільського населення до суспільно корисної праці (громад-
ського сектору).

І.Ф. Гнибіденко обґрунтовує категорію зайнятості в аграрному
секторі, який у сільській місцевості залишається основним секто-
ром економіки. Отже, під зайнятістю в аграрному секторі він ро-
зуміє суспільно економічну категорію, яка охоплює цілісну суку-
пність сфер, відносин, форм, методів суспільно корисної трудової
діяльності економічно-активного населення, яка приносить їм за-
робіток, або дохід, і зумовлена використанням землі як головного
засобу виробництва, а також виробництвом суспільних благ і по-
слуг з приводу відтворення та розвитку людського капіталу, заді-
яного в аграрному секторі [48, с. 16]. У визначенні є кілька важ-
ливих моментів: трудова діяльність, економічна активність
населення, заробіток, або дохід від користування землею (зайня-
тість у сільськогосподарському виробництві), трудова діяльність
з надання суспільних благ з відтворення і розвитку людського
капіталу (соціальна сфера, освіта, охорона здоров’я, культурно-

Евгений
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побутове обслуговування тощо), задіяного в аграрному секторі. 
Тобто надані всебічні характеристики трудової діяльності у сфері 
виробництва сільськогосподарської продукції й у сфері надання 
соціальних, культурних, побутових послуг сільському населенню.

Д.М. Токарчук для поглибленого вивчення проблем зайнятос-
ті сільського населення пропонує розглядати зайнятість як «соці-
ально-виробничу систему», що складається із чотирьох підсис-
тем: освіти, здобуття кваліфікації, працевлаштування і трудових
відносин, кожна з яких, своєю чергою, також складається з низки
взаємопов’язаних елементів. Автор обґрунтовує, що такий підхід
дає змогу використовувати такі методологічні парадигми, як си-
нергетика, пізнання закономірностей самоутворення структур,
самоорганізації та самостабілізації систем, що, безумовно, значно
розширює розуміння проблем зайнятості, а отже і сприяє конс-
труктивнішому їх вирішенню [249, с. 96].

Хоча аграрний сектор є вирішальним у сільській місцевості,
проте тенденції розвитку економічної системи свідчать про по-
ступове його скорочення і поширення інших несільськогосподар-
ських сфер зайнятості на селі. Тому, на нашу думку, в рамках
пропонованого дослідження точнішим буде розгляд такої катего-
рії, як зайнятість сільського населення, що охоплюватиме зайня-
тість населення в сільській місцевості.

Узагальнюючи наведені визначення категоріального апарату
дослідження проблем соціально-трудових відносин, пропонуємо
під зайнятістю сільського населення розглядати сукупність соці-
ально-економічних, організаційних, правових, національних,
культурних та інших відносин з приводу участі сільських мешка-
нців у всіх сферах суспільно корисної діяльності незалежно від
галузі, форм власності та господарювання, яка здійснюється як у
сільській місцевості, так і поза її межами, і забезпечує їм прийня-
тний рівень життя. Разом із тим у межах даного дослідження бу-
демо зосереджувати увагу лише на зайнятості сільського насе-
лення в сільській місцевості.

Метою аграрної політики держави має бути досягнення ефек-
тивної зайнятості сільського населення, тобто такої, яка забезпе-
чуватиме конкурентоспроможність аграрного сектору, підвищен-
ня суспільної продуктивності праці на селі та на цій основі
гарантуватиме гідний дохід, довге і здорове життя, комфортні
його умови, соціальну безпеку й широкі можливості формування,
розвитку та реалізації людського, соціального, інтелектуального
та креативного капіталу як кожного селянина, так і сільської те-
риторіальної громади загалом. На сучасному етапі економічного
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розвитку подолання сільського безробіття, забезпечення раціона-
льної зайнятості селян великою мірою залежить від ефективності
ринкових, економічних, правових, політичних, соціальних інсти-
тутів, що її забезпечують. Перетворення, що відбулися і відбува-
ються у сфері зайнятості в реформаційний період, наскільки чис-
ленні і глибокі, що дають підставу для висновку про зміну самого
інституту зайнятості як такого і, зокрема, трансформацію інсти-
туту зайнятості сільського населення, яка відбувається в напрямі
пристосування його до ринкових умов господарювання.

1.2. РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ
ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Одним з найважливіших макроекономічних показників, що
визначають ринкову кон’юнктуру, окрім обсягу національного
виробництва та рівня цін, невипадково виступає рівень зайнятос-
ті населення. Його значущість як для економіки загалом, так і для
окремої людини, конкретного працівника неможливо переоціни-
ти. У національній економіці, чим вищий рівень зайнятості, тобто
чим більша кількість працездатного населення залучена до суспі-
льно корисної діяльності, тим більшим є обсяг валового націона-
льного продукту, тим багатшою стає країна. Для конкретної лю-
дини зайнятість — це можливість реалізовувати свій трудовий
потенціал, отримувати за це грошовий дохід, задовольняти свої
матеріальні й духовні потреби, тобто забезпечувати собі і своїй
родині гідний рівень життя, відчувати себе повноцінною особис-
тістю.

Забезпечення громадянам можливостей для повної, продукти-
вної, ефективної зайнятості нині має бути турботою кожної циві-
лізованої країни. Проблема ця дедалі загострюється, тим паче, що
за законами економічного розвитку безробіття стан ринку праці,
який характеризується переважанням пропозиції робочої сили
над кількістю робочих місць, відсутністю потрібної роботи, має
об’єктивну тенденцію до зростання. Це підтверджується таким
показником, як природний рівень безробіття, тобто рівнем, який
відповідає потенційному валовому продукту країни, рівнем без-
робіття, який не може бути усунений засобами макроекономічно-
го регулювання. Зазвичай до природного рівня відносять фрик-
ційне та структурне безробіття, які мають об’єктивний характер.
За оцінками деяких учених, у 50–60-х роках ХХ століття природ-
ний рівень безробіття становив 3–4 %, у 80–90-х він зріс до 5–6 %
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(за статистичними показниками американської економіки), і вче-
ні прогнозують його подальше поступове зростання.

Причиною періодичного загострення проблеми безробіття за
умов ринкової економіки виступає циклічність розвитку еконо-
мічної системи. Під час криз, які є невіддільною складовою, фа-
зою економічного циклу і характеризуються тотальним спадом
обсягів випуску продукції, швидким, багатократним зростанням
інфляції, банкрутством підприємств та іншими негативними
явищами, безробіття стрімко зростає, мільйони людей залиша-
ються без роботи. Таким чином до природного безробіття дода-
ється циклічне, яке вважається особливо тяжким через тривалість
і занепад усієї економіки. Крім указаних причин зростання без-
робіття може зумовлюватися недосконалою державною політи-
кою у сфері регулювання національного ринку праці (наприклад,
збільшення допомоги з безробіття не сприятиме зростанню за-
йнятості) та іншими причинами.

Отже, безробіття має сталу, об’єктивну тенденцію до зростан-
ня. За цих умов, дедалі актуальнішим стає питання його подо-
лання, забезпечення громадянам можливості реалізації одного з
основних їхніх конституційних прав — права на працю з гідною
оплатою. Економічна наука не стоїть осторонь вирішення про-
блеми подолання безробіття, забезпечення повної, ефективної за-
йнятості працездатного населення, що є одним з першочергових
завдань побудови соціально зорієнтованої ринкової економіки в
Україні. Разом з тим попри численні праці з досліджуваної тема-
тики, недостатньо опрацьованими залишаються інституціональні
аспекти забезпечення зайнятості сільського населення.

З’ясовуючи сутність інституціональної природи зайнятості,
слід спинитися на таких категоріях як: «інститут», «інституція»,
«інституціоналізм». Останній як напрям економічної теорії виок-
ремився наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття; його заснов-
никами прийнято вважати американських економістів Т. Вебле-
на, Д. Коммонса, У. Мітчела та угорського економіста Дж.
Гобсона. Інституціоналізм явив собою синтез економічних наук з
іншими суспільними науками (соціологією, політологією, правом
та іншими) і цим значно розширив можливості економічного
аналізу процесів і явищ економічного буття. Поняття «інститу-
ція» та «інститут» почали означати як економічні, так і нееконо-
мічні явища, такі як держава, законодавство, суспільні організації
та структури, звичаї, родину тощо. Характерною рисою інститу-
ціоналізму стала критика класичної концепції економічної теорії
автоматичного ринкового регулювання, обґрунтування необхід-
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ності державного регулювання економіки, акцентування уваги на
важливості суспільних мотивів у поведінці суб’єктів ринку.

Особливого поширення інституціоналізм набув на Заході піс-
ля Другої світової війни за посилення монополізації економіки й
економічної ролі держави. У його рамках сформувалися і набули
розвитку такі напрями як інституціонально-соціологічний (Ф. Пе-
ру), концепція трансформації капіталізму (Г.Мінз, А.Берлі) [372],
неоінституціоналізм (Д. Гелбрейт, Р. Хейлбронер) [41].

Що стосується таких категорій інституціональної економіки, як
«інститути» та «інституції», то в економічній науці сьогодні відсу-
тнє однозначне тлумачення їх. Дослідники інституціональної
трансформації економічної системи розходяться в судженнях, що
вважати інституціями, а що — інститутами. Первинно класики ін-
ституціоналізму надавали інститутам здебільше психологічного
характеру, оскільки визначали їх як звичаї, традиції й способи ми-
слення, які стали навичками окремої групи людей, більшості насе-
лення і навіть усього народу. На думку Т. Веблена, В. Гамільтона,
ці звичаї, традиції і способи мислення організовують і регулюють
поведінку людей, формують їхній духовний світ [74, c. 657].

Дехто із сучасних вітчизняних дослідників інституціональної
економіки ототожнює категорії інститутів та інституцій, викори-
стовує їх, описуючи економічні процеси і явища ринку праці й
соціально-трудової сфери як словосполучення «інститути-
інституції» [105, с. 141].

Конструктивнішим у науковому плані є, розмежування понять
«інститут» та «інституції». Автору більше імпонує позиція
О.Г. Шпикуляка, який слушно наголошує, що категорії «інститу-
ти» та «інституції» різні, хоч і взаємодоповнювані «… інституції
– це правила, традиції, усталені стереотипи, а інститути — орга-
нізаційно оформлені утворення, які підтримують правила, інсти-
туції, формують умови життєдіяльності й можливості суспільно-
го буття. … Інститути економічні — це засадові економічні
категорії: товар, гроші, власність, праця тощо; відносно усталені,
повсюдно використовувані, формальні й неформальні правила і
норми, які містять умови проведення й обмеження економічних
дій, відносин, а також чинники примусу» [334, с. 162].

Деякі дослідники інституціоналізації соціально-трудових від-
носин при аналізі структури інституту зайнятості відповідно до її
функцій вирізняють певні підсистеми. Так, С.В. Тютюнникова,
О.М. Нестеренко зазначають, що інститут зайнятості потрібно
розглядати як три взаємопов’язані підсистеми. Перша підсистема
визначає механізм залучення робочої сили до процесу праці.
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Друга підсистема передбачає відтворення робочої сили в процесі
функціонування праці. Третя підсистема включає професіоналі-
зацію та соціалізацію суб’єктів ринку праці. Усі три підсистеми
перебувають під взаємним впливом, тому важливим є взаємний
розвиток їх [310, с. 108–119].

Предметом наукової дискусії у площині інституціонального
аналізу сьогодні є уточнення змісту категорій інститутів та інсти-
туцій, деталізація їх класифікації. Зазвичай виокремлюють базові
та похідні інститути ринкової економічної системи. Які саме ри-
нкові інститути відносити до базових, а які — до похідних, також
є дискусійним питанням. В.Д. Якубенко, наприклад, вирізняє чо-
тири базисні економічні інститути: власність, владу, управління
та працю [343].

Ю.М. Лопатинський вважає базисними лише три інститути:
інститут власності, інститут контрактації та інститут держави, що
є цілком зрозумілим з огляду на те, що саму категорію інституту
він визначає як писані й неписані норми та правила, що є умова-
ми і передумовами процесу прийняття управлінських рішень. До
похідних інститутів дослідник відносить усі інші економічні ін-
ститути, окрім базових; це інститути підприємництва, конкурен-
ції, ціноутворення [334, с. 163]. В економічній літературі існують
й інші класифікації інститутів ринкової економіки.

Зважаючи на визначення суті ринкових інститутів можна дій-
ти висновку, що природа економічної категорії зайнятості є ін-
ституціональною. Це підтверджується тим, що вона повною мі-
рою відповідає характеристикам інституту. Зокрема, зайнятість
можна визначати як організаційно оформлену систему інституцій
та інститутів, що впорядковують, регулюють взаємодію суб’єктів
у сфері соціально-трудових відносин. Інституціональність зайня-
тості виявляється і в тому, що функціонально вона суттєво зале-
жить від державного регулювання, метою якого є забезпечення
умов повної й раціональної зайнятості економічно активного на-
селення країни. Інституції зайнятості утворюються і діють з ме-
тою вдосконалення регулювання соціально-трудових відносин у
частині використання трудового потенціалу суспільства. За умов
ринку вони закріплюються у формі інститутів – усталених «пра-
вил гри» на ринку праці, певних установ та організацій, що регу-
люють зайнятість населення, а також законодавчих актів, що рег-
ламентують соціально-трудові відносини. Тому вдосконалення
інституціонального забезпечення формування повної, раціональ-
ної зайнятості населення є однією з важливих умов ефективного
функціонування та розвитку ринку праці.
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Успішність ринкової трансформації економічної системи
України багато в чому залежить від ефективності інституціона-
льних перетворень в агропромисловому секторі, що своєю чер-
гою, визначається й тим, наскільки ефективним є інститут зайня-
тості сільського населення. У рамках даного дослідження
останній визначається як один із елементів системи ринкових ін-
ститутів, за допомогою якого упорядковуються організаційно-
правові, соціально-економічні та інші відносини між людьми у
сільській місцевості, пов’язані з їх участю в усіх видах економіч-
ної діяльності, спрямованої на задоволення їхніх власних і суспі-
льних потреб з метою розширення можливостей розвитку трудо-
вого, фізичного, інтелектуального, духовного потенціалу селян,
що приносить їм дохід (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Елементи інституту зайнятості сільського населення

Джерело: сформовано автором.

Інститут зайнятості сільського населення — це також сукуп-
ність установ і організацій, що регулюють відносини на ринку
праці, пов’язані із забезпеченням сільського населення конкурен-
тоспроможними робочими місцями, його участю в господарській
діяльності, відтворенням робочої сили в аграрному секторі. Ін-
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ститут зайнятості сільського населення розкривається і як сукуп-
ність соціальних норм, правил, традицій, культурних зразків, які
визначають сталі форми поведінки селян, їхні дії на ринку праці.

Інститут зайнятості сільського населення – це також сукуп-
ність норм права, що регламентують соціально-трудові відноси-
ни в аграрній сфері. Зрештою це система поведінки сільських
працівників на аграрному ринку праці відповідно до усталених
норм, правил, звичаїв, традицій, які склалися в тому чи іншому
регіоні. Тобто інститут зайнятості сільського населення являє со-
бою сукупність норм права, установ і організацій, що регулюють
відносини зайнятості, а також усталених норм, правил, традицій,
звичаїв і сталих форм поведінки селян на ринку праці, за допомо-
гою яких упорядковуються організаційно-правові, соціально-
економічні та інші відносини між людьми у сільській місцевості
в сфері суспільно корисної діяльності.

Слід зазначити, що трансформація інституту зайнятості сіль-
ського населення в Україні відбувається під впливом численних
тенденцій у світовій соціально-трудовій сфері і сучасних проце-
сів перетворень вітчизняного аграрного сектору. Професор А.М.
Колот виокремив такі взаємопов’язані світові процеси, що зумо-
влюють зміни у формах, видах, характері зайнятості:

⎯ поширення нових, нестандартних форм зайнятості і моде-
лей організації робочого часу;

⎯ посилення диференціації сегментів ринку праці під впли-
вом нової ієрархії факторів виробництва;

⎯ підвищення гнучкості й мобільності сегментів ринку пра-
ці, зорієнтованих на інформаційні технології;

⎯ зміщення акцентів на якість трудового потенціалу, на
якість освіти, формування та розвиток нових компетенцій;

⎯ зміна багатьох компонентів соціально-трудових відносин
на всіх рівнях ієрархічної структури суспільства [103, с. 74].

Поза сумнівом, окреслені тенденції справляють певний вплив
на трансформаційні процеси у сфері сільської зайнятості, але ще
відчутніше вони впливають на зміну форм зайнятості сільського
населення у вітчизняному аграрному секторі. Так, інституціона-
льні перетворення в аграрному секторі зумовили появу багатоук-
ладної аграрної економіки, це проявилося в тому, що на зміну
державній і суспільній монополії на засоби виробництва в сільсь-
кому господарстві прийшли нові різноманітні форми власності і
господарювання. Найважливішими стали приватна та колективна
форми власності. Колгоспи та радгоспи спершу були змінені на
колективні сільськогосподарські підприємства, але згодом вони
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трансформувалися у різноманітніші господарські формування,
найпоширенішими з яких стали ТОВи, агрофірми, ВАТи, ЗАТи,
сільськогосподарські кооперативи, малі підприємства, фермерсь-
кі господарства. Відбулося паювання землі і майна, внаслідок чо-
го селяни де-юре виявилися їх власниками і звільнилися від жор-
сткого державного планування щодо того, що виробляти і куди
вироблене збувати. Де-факто повноцінними власниками землі і
майна селяни не стали, натомість залишилися сам на сам з чис-
ленними соціально-економічними проблемами відсутності робо-
ти й занепаду соціальної сфери.

Названі перетворення — це далеко не повний перелік тих
змін, що відбулися внаслідок ринкового реформування агропро-
довольчого сектору економіки країни. Разом із тим ці та інші ре-
форми спричинили інституціональні трансформації соціально-
трудових відносин, аграрного ринку праці, зайнятості селян. Слід
зазначити, що процеси інституціоналізації аграрного ринку праці
і загалом соціально-трудових відносин в аграрній сфері й аграр-
ної зайнятості зокрема відбувалися доволі складно. Інституціона-
лізація соціально-трудової сфери вимагала демонтажу, руйну-
вання наявних інститутів, оскільки вони не могли ефективно
функціонувати за нових, ринкових умов господарювання, бо
створювалися на потребу адміністративно-командної, планової
економіки і відповідали її умовам. Знадобилося створення нових
інститутів соціально-трудової сфери, які б давали змогу ефектив-
но регулювати її в нових умовах господарювання. Отже, ринкове
реформування аграрного сектору супроводжувалося, з одного
боку, деінституаціонлізацією (зникненням, руйнуванням наявних
інститутів) соціально-трудових відносин і водночас їх інституці-
оналізацією (встановленням нових механізмів, способів, методів
регулювання аграрного ринку праці, появою нових регуляторних
організацій, нових регламентуювальних нормативно-правових
актів, запровадженням нових «правил гри» на ньому, появою но-
вих стереотипів поведінки тощо). Ринкова трансформація соціа-
льно-трудової сфери, її інституціональні перетворення у сфері
зайнятості виявилися в зміні самої природи зайнятості, появі но-
вих її видів і форм.

Найсуттєвішою серед інституціональних змін у сфері аграрної
зайнятості, напевно, стала зміна характеру зайнятості та її філо-
софії. Місце філософії обов’язкової, повної, всезагальної зайня-
тості працездатного населення заступила філософія свободи ко-
жного вільно обирати для себе напрям: працювати чи не
працювати; якщо працювати, то самому вирішувати де і скільки,
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тобто вільно обирати сферу професійної діяльності, форму і міру
своєї зайнятості в рамках дозволеного законом. За ринкових умов
господарювання держава більше нікого не зобов’язувала працю-
вати взагалі і в сільському господарстві зокрема.

Іншою характерною рисою інституціональних перетворень
аграрного ринку праці стало зростання індивідуальної відповіда-
льності селян за свою трудову долю, рівень доходів, якість жит-
тя. Відбулося, так би мовити, зміщення акценту відповідальності
за добробут селянина з держави на самого громадянина. Держава
вже не гарантує повної зайнятості, стабільності доходів селянам,
як власне і решті населення. Тому в перехідний період переважна
більшість селян виявилися неготовими до такої відповідальності,
наслідком чого стало поширення на селі безробіття й катастрофі-
чне падіння рівня та якості сільського життя.

Поширення на селі інституту приватної власності, що прийш-
ла на зміну панівний державній і колективній формам власності
на землю та засоби виробництва, зумовило появу різних форм го-
сподарювання і, відповідно, утворення великої кількості різнома-
нітних сільськогосподарських формувань. Монопсонія колгоспів
і радгоспів як єдиних покупців сільської робочої сили була усу-
нута. На зміну одному великому роботодавцю, яким виступав
колгосп або радгосп, у кожному селі прийшов шерег різних за
розміром і виробничим спрямуванням сільськогосподарських ор-
ганізацій, які утворилися внаслідок реформування попередніх
форм. Відбувся розподіл зайнятого сільського населення на ро-
ботодавців і найманих працівників. Частка перших поступово
зростає, а це свідчить про те, що ринкові відносини дедалі глиб-
ше входять у свідомість і життя селян.

Важливим здобутком реформування аграрного сектора стала 
поява фермерства. На початку реформ на фермера покладали ве-
ликі надії, але через безліч об’єктивних причин, серед яких і при-
чини інституціонального характеру, фермери сьогодні, на жаль, 
не відіграють визначальної ролі в аграрному виробництві. Ефек-
тивність використання ними факторів виробництва залишається 
низькою (зосереджуючи понад 10 % земельних угідь, фермери 
виробляють лише 3–4 % сільськогосподарської продукції). Утім, 
треба зазначити, що й серед фермерських господарств є успішні, 
великі виробники сільськогосподарської продукції, котрі висту-
пають роботодавцями і забезпечують своїх односельців робочи-
ми місцями.

Суттєвою зміною стало й те, що у структурі зайнятого сільсь-
кого населення за статусами зайнятості окрім найманих праців-
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ників з’явилася категорія працівників не за наймом у секторі са-
мостійної зайнятості. До її складу ввійшли роботодавці, самозай-
няті та члени сім’ї, які працюють безкоштовно. За роки реформу-
вання самозайнятість у сільській місцевості зросла у десятки разів 
і 2014 року становила 31,7 % [73, с. 79]. Поширення вона набула 
переважно в сільському господарстві, хоча певна частина 
самозайнятих займається будівництвом, ремонтами, надає послу-
ги у сфері торгівлі, інші побутові послуги. Сільська самозайня-
тість має чимало негативних рис, але за років тотальної економі-
чної кризи, занепаду громадського сектору сільського 
господарства рятує мільйони українських селян та їхні родини від 
голоду та злиднів.

У сучасному сільському господарстві спостерігається тенден-
ція щодо поляризації дрібних і великих товаровиробників. Так, з
одного боку, в аграрному виробництві поширення набув мало-
ефективний дрібний приватний сектор. Передання селянам їхніх
присадибних ділянок у приватну власність і деяке збільшення їх
розмірів дозволило багатьом забезпечувати себе та свою родину,
хоча й на мінімальному рівні. Нині в господарствах населення
виробляється 44,7 % усієї валової продукції сільського господар-
ства, а частка продукції тваринництва сягає 54,5 % [271, с. 45],
що свідчить про переміщення акценту у виробництві аграрної
продукції, особливо тваринницької і, відповідно, зайнятості се-
лян у дрібнотоварний приватний сектор з усіма його негативни-
ми впливами на соціально-трудову сферу.

З іншого боку, від середини 2000-х років у сільському госпо-
дарстві розпочався процес стрімкої концентрації земельних та
інших виробничих активів, поглиблення корпоратизації та верти-
кальної інтеграції. Це призвело до появи крупних агропромисло-
вих формувань — агрохолдингів, які характеризуються високою
технологічністю, прибутковістю та конкурентоспроможністю.
Нині 76 великих агропромислових компаній господарюють на
сільськогосподарських угіддях площею 10 тис. га [181, с. 41]. Се-
редній розмір земельного банку агрохолдингу сягає 60 тис. га.
Загалом агрохолдинги контролюють понад 26 % земель у корис-
туванні. Високий рівень продуктивності праці в агрохолдингах
зумовлює низький попит на місцеву робочу силу, яка зазвичай не
має відповідного рівня кваліфікації. Тому з приходом у село аг-
рохолдингу селяни часто залишаються і без землі, і без робочих
місць.

Характеризуючи інституціональні зміни соціально-трудової
сфери аграрного сектору, слід наголосити на появі і поширенні
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нестандартних і гнучких форм зайнятості. Особливого поширен-
ня в аграрному секторі набула вимушена неповна зайнятість. У
статистиці вона представлена відпустками з ініціативи адмініст-
рації та скороченим робочим днем (тижнем). Остання є пошире-
нішою формою неповної зайнятості. За офіційними даними Дер-
жавної служби статистики України у 2014 році у сільському
господарстві кількість працівників, які перебували у відпустках із
ініціативи адміністрації, сягала 2,3 тис. осіб, або 0,4 % середньо-
облікової кількості штатних працівників. Значно більше людей
працювало у режимі скороченого робочого дня (тижня) — 22,9
тис. осіб (4,4 %) [217, с. 71, 74]. Вимушена неповна зайнятість
багато в чому зумовлює пошук вторинної зайнятості. Для сільсь-
кого населення це зайнятість в особистому підсобному господар-
стві, або в нелегальному секторі.

Попри кризові явища для сільськогосподарських підприємств,
особливо громадського сектору, властивим є утримання надлиш-
кової кількості робочої сили, що фактично являє собою прихова-
не безробіття. І причин для цього на селі значно більше, ніж у мі-
сті. Окрім загальнопоширених причин утримання надмірної
кількості працівників, до яких належать великі витрати, пов’язані
із соціальними виплатами звільненим працівникам, і намагання
керівників таких підприємств утримати кадри в очікуванні кра-
щих часів зростання попиту на їхню продукцію. У сільській міс-
цевості сюди додається соціальна відповідальність керівника пе-
ред своїми односельцями за їхню трудову долю, нерідко його
дружні та родинні зв’язки з багатьма з них.

Реформування відносин власності, поява нових форм господа-
рювання, нових форм і видів зайнятості позначилося на зміні,
розширенні джерел доходів сільського населення, зміні їх струк-
тури. Доходи селян тепер можуть складатися із заробітної плати,
доходів від підприємництва, від власності на засоби виробницт-
ва, землю. Слід сказати про негативне явище низького рівня
оплати праці в галузі, яке за роки реформування тільки погірши-
лося. Незважаючи на це, вона посідає суттєве місце в загальній
структурі доходів селянина, інші види доходів, зокрема доходи
від власності, підприємницької діяльності, поки мало відчутні
для бюджету сільського домогосподарства. Надзвичайно низь-
кою залишається орендна плата за переданий в оренду земельний
пай. Розмір її коливається за областями і господарствами, але в
середньому це 1–2 % оцінної вартості земельного паю.

Негативними поширеними явищами реформаційного періоду
розвитку аграрного сектору у сфері матеріального стимулювання
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сільських працівників стали тривалі затримки виплати зарплати.
На 1 січня 2015 року заборгованість з виплати заробітної плати
працівникам сільського господарства становила 18,7 млн грн, з
них 7,5 млн грн, або понад 40 % — це заборгованість економічно
активних підприємств [217, с. 216]. Однією з причин заборговано-
сті з виплати заробітної плати є брак обігових коштів у сільсько-
господарських підприємств. Тривалі невиплати заробітної плати
негативно позначаються на мотивації сільських трудівників, про-
дуктивності їхньої праці, дисципліні у трудових колективах.
Зрештою частішають крадіжки виробленої продукції, прогули,
пияцтво та інші негативні явища. Низький рівень заробітної пла-
ти, нерегулярність її виплати зумовлюють падіння рівня життя
сільського населення з усіма його негативними наслідками.

Іншим негативним явищем сфери матеріального стимулювання
перших років ринкової трансформації аграрного сектору стала за-
міна грошової заробітної плати натуральною. З сільськими праців-
никами за їхню працю розраховувалися виробленою ними продук-
цією. Це хоч і мало суттєві негативні моменти (потребувало
значних затрат праці працівника, його часу, коштів на отримання,
зберігання й реалізацію цієї продукції, крім того, ціни за якими
продукція відпускалася працівникам, могла бути вищими за рин-
кові), проте було меншим злом порівняно з невиплатами заробіт-
ної плати. Мірою поліпшення фінансового становища аграрних
підприємств частка натуральної оплати в загальному обсязі заробі-
тної плати поступово зменшувалася і нині становить менше 2 %.

Ринкові перетворення призвели до появи і поширення нефор-
мального сектору економіки та збільшення частки зайнятих селян
у ньому. Визначення обсягів зайнятості у неформальному секторі
офіційною статистикою здійснюється за методикою, розробле-
ною на підставі Резолюції щодо статистики зайнятості в нефор-
мальному секторі, ухваленої на XVII Міжнародній конференції
статистиків праці у 2003 році. За цією методикою критеріями
підприємства неформального сектору є ринкова спрямованість
економічної діяльності, обмежена кількість працівників (до 5
осіб), відсутність державної реєстрації підприємницької діяльно-
сті. За національною методологією до неформального сектору
включаються всі особи, які були:

— зайняті на підприємствах неформального сектору (незареє-
стровані самозайняті, роботодавці та їхні наймані працівники, бе-
зоплатно працюючі члени сім’ї тощо);

— безоплатно працюючі члени сім’ї на підприємствах форма-
льного сектору;
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— наймані працівники, які працюють на неформальних робо-
чих місцях формального сектору (особи, які працювали за усною
домовленістю або не мали будь-яких соціальних гарантій, зокре-
ма: за них не сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування; не мали права на щорічну від-
пустку; оплачуваний лікарняний) [73, с. 13].

На селі неформальна зайнятість зосереджується в незареєст-
рованих підприємствах або в їхніх підрозділах, що займаються
дозволеною законом діяльністю, підлягають реєстрації, але не
реєструються з міркувань несплати податків. Це підпільні цехи з
переробки сільськогосподарської продукції та виготовлення про-
дуктів харчування (наприклад, майонезу, ковбасних виробів, мо-
лочних продуктів тощо) До неформального сектору належать та-
кож підприємства, організації, цехи, які виробляють продукцію
або надають послуги, заборонені законом; зайнятість такими ви-
дами діяльності кваліфікується як кримінальна. Прикладами та-
кої діяльності є підпільні цехи з виробництва та продажу вино-
горілчаної, тютюнової продукції, наркотичних речовин. Крім то-
го, це зайнятість у надто дрібних виробництвах, реєстрація яких
не вимагається законом. Наприклад, дрібна торгівля насінням, га-
зетами, тютюновими виробами, кулінарними виробами власного
виробництва на вулицях, у залізничному транспорті. У сільській
місцевості 2014 року неформально зайняте населення налічувало
2297,9 тис. осіб, або 43,4 % загальної кількості зайнятих [73,
с. 109].

Згортання громадського сектору сільськогосподарського виро-
бництва, занепад установ соціальної інфраструктури призвели до
того, що сфера докладання праці для сільських мешканців суттєво
звузилася. Це спонукало багатьох селян шукати роботу поза агра-
рним сектором і стало причиною масової трудової міграції. Без-
робітні сільські жителі у пошуках кращої долі виїжджали як у ве-
ликі міста, обласні центри, так і за межі України. Нині важко
оцінити масштаби цієї міграції. За деякими експертними оцінка-
ми, за кордоном нині працює від 2 до 7 млн легальних і нелегаль-
них мігрантів, суттєвою серед них є частка заробітчан із села.

Що стосується внутрішньої міграції, то поширення тут набула
маятникова міграція селян з сіл до близько розташованих облас-
них центрів, інших великих міст. Так, за оцінкою професора со-
ціології, провідного наукового співробітника Інституту соціології
НАНУ І. Прибиткової, близько 20 % сільського населення що-
денно (або вахтовим методом) їздить на роботу в міста, при цьо-
му люди не планують туди перебиратися через недоступність для
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них міського житла [300, с. 25]. Колишні сільські трудівники в
містах часто обіймають вакансії, що не потребують тривалої спе-
ціальної підготовки й високої кваліфікації. Це некваліфіковані
працівники у будівництві, водії громадського транспорту, слюса-
рі-ремонтники, реалізатори харчових і промислових товарів на
ринках, прибиральниці тощо. У Донецькій області, наприклад,
селяни часто працюють на вуглевидобувних шахтах і на металур-
гійних заводах. Одним з різновидів трудової маятникової міграції
став «човниковий бізнес», який передбачав поїздки за кордон за
товарами широкого вжитку (одяг, взуття, побутова техніка, аксе-
суари тощо). Він набув поширення у перші роки перехідного пе-
ріоду, щоправда, частіше до нього вдавалася міська інтелігенція,
проте інколи це могли бути і селяни.

У селах, далеко розташованих від міст, неабиякого поширення
набули тимчасова та сезонна трудова міграція, що передбачає
тривалішу (2–6 місяців) відсутність мігранта вдома. Ці види міг-
рації передбачають виїзд за кордон до країн близького й далекого
зарубіжжя. Основними видами робіт, які передбачають сезонну
міграцію для чоловіків, є праця за кордоном у видобувній проми-
словості, будівництві, на сільськогосподарських роботах. Для жі-
нок це праця хатньої робітниці, няні, доглядальниці, а також
сільськогосподарські роботи (збирання фруктів, овочів) тощо.
Найчастіше еміграційні потоки з України спрямовуються до Ро-
сії, Польщі, США, Казахстана, Ізраїля, Німеччини, Італії, Білору-
сі та інших країн.

Поширенню міграції сприяють глобалізаційні процеси, про-
грес у сфері інформаційних, комунікаційних технологій, що
вможливлює швидке поширення інформації про брак робочої
сили в певній країні. Розвиток транспортної інфраструктури і
еміграційних служб сприяє підвищенню мобільності робочої
сили, її швидкому переміщенню до країн, які її потребують. Об-
сяг світових еміграційних потоків швидко зростає. Якщо у 1990
році мігрантів було 155 млн осіб, то у 2005-му до 195 млн осіб
[301, с. 26]. Безумовно, посилення еміграційних процесів має
багато переваг, основними з яких є відчутний обсяг грошових
переказів зовнішніх трудових мігрантів, підвищення їхньої кон-
курентоспроможності на ринку праці, культурне збагачення.
Справді трудові мігранти зароблені за кордоном кошти здебі-
льшого переказують своїм родинам, які проживають в Україні і,
відповідно, тут витрачають їх, тобто ці гроші вливаються в
українську економіку. Надсилаючи кошти в Україну, мігранти
сприяють зростанню сукупного попиту на споживчі товари та
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послуги, тим самим стимулюють зростання економічної актив-
ності підприємницького сектору. За даними Групи Світового
банку, обсяг грошових переказів, що надійшов в Україну від
емігрантів у 2010 році сягав 5289 млн доларів; нині він значно
більший [301, с. 27]. Разом із тим негативним наслідком трива-
лої трудової міграції селян є погіршення демографічної ситуації
на селі, яка й без того є складною. Через тривалу відсутність
удома одного з подружжя розпадаються сім’ї, діти ростуть без
батьків, без потрібної батьківської турботи, материнської чи ба-
тьківської любові, тепла і ласки. Це погано позначається на їх
вихованні, світогляді і світосприйнятті. Отже, внаслідок мігра-
ції порушується статево-віковий баланс сільського населення,
загострюються соціально-демографічні проблеми, наслідком
чого стає спустошення українського села, його економічний,
соціальний і культурний занепад.

Інституціональні трансформації економічної системи виявля-
лися і в тому, що відповідно до змін у соціально-трудовій сфері
тривало становлення нових інститутів, які мали забезпечити її ре-
гулювання за ринкових умов господарювання. Важливим здобут-
ком інституціональних перетворень у соціально-трудовій сфері
виявилося створення Державної служби зайнятості, обласних, мі-
ських і районних центрів зайнятості.

Поряд з державним регулюванням зайнятості населення акти-
вним учасником цього процесу стали недержавні організації та 
установи, зокрема кадрові, рекрутингові, консалтингові агентст-
ва. На платній основі такі організації надають широкий спектр 
послуг і населенню, і роботодавцям у сфері профорієнтації, по-
шуку роботи, добору персоналу, його навчання, перенавчання, 
підвищення кваліфікації, і зрештою сприяють ефективнішому 
функціонуванню ринку праці. Щоправда, доступ до зазначених 
послуг сільського населення вкрай обмежений через різні причи-
ни. Основними з них є надто низькі доходи, погана поінформова-
ність, обмежена мобільність. Крім того, на сферу зайнятості сіль-
ського населення впливають сільськогосподарські підприємства, 
громадські організації, сільські громади, фермери. Вплив цих 
учасників соціально-трудових відносин в Україні поки мало по-
мітний, проте із часом, як свідчить прогресивний досвід інших 
країн, він ставатиме дедалі відчутнішим.

За ринкових умов господарювання, особливо у перехідний пе-
ріод, неодмінно загострюються соціальні ризики у сфері зайнято-
сті. Найбільшою мірою аграрного сектору, стосуються ризики
втрати роботи (безробіття), невиплати заробітної плати або її за-
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тримки, неповної зайнятості. Відповіддю на ці ризики стала по-
ява нового інституту — інституту соціального захисту населення,
до якого ввійшли нові види соціального страхування (страхуван-
ня на випадок безробіття, страхування на випадок тимчасової
втрати працездатності та інші). Зазначені інститути покликані за-
побігати соціальним ризикам та мінімізувати їхні негативні нас-
лідки. І хоча такі соціальні інститути далекі від досконалості, тим
не менше існування їх є неабияким здобутком.

Узагальнюючи викладене, можна констатувати: це далеко не 
повний перелік ринкових перетворень у сфері аграрного вироб-
ництва, що впливають на формування сільських соціально-
трудових відносин і змінюють зайнятість сільського населення. 
Разом із тим окреслене дає підстави для висновку про те, що у 
сфері сільської зайнятості сталися докорінні зміни, які втілилися 
в її інституціоналізації відповідно до умов ринкових відносин. 
Ринкова трансформація інституту аграрної зайнятості виявляєть-
ся як у змінах її інституцій (норм, правил, традицій), так і її ін-
ститутів (установ, організацій, законодавчих актів). Інституціо-
налізацію зайнятості сільського населення сьогодні не можна 
вважати завершеною. Нині триває складне становлення ринково-
го інституту агарної зайнятості, оскільки не припиняється ство-
рення нових її інституцій, зокрема з’являються нові види, форми, 
регуляторні установи й організації, формуються нові « правила 
гри», що закріплюються в нормативно-правових актах, поширю-
ться нові стереотипи поведінки суб’єктів ринку аграрної праці 
тощо. Ринкова модель аграрної зайнятості, відповідно до концеп-
ції соціально орієнтованої ринкової економіки, яку розбудовує 
Україна, має бути сформована в інтересах селянина, має розши-
рювати його права на гідну працю і можливості всебічного роз-
витку його трудового, фізичного, інтелектуального, культурного, 
духовного потенціалу, забезпечувати особистісне зростання 
впродовж усього трудового життя. Отже, нова філософія сільсь-
кої зайнятості має зосереджуватися на забезпеченні збалансова-
ного сільського розвитку і підвищенні цінності сільської праці, 
що вимагає підвищення соціальної відповідальності суб’єктів со-
ціально-трудових відносин усіх рівнів управління за створення 
робочих місць у сільській місцевості, розширення свободи осо-
бистості, підвищення індивідуальної відповідальності кожного за 
своє трудове життя. Характерними рисами сучасної ринкової мо-
делі сільської зайнятості мають бути:

⎯ посилення державної політики сприяння ефективній за-
йнятості населення сільських територій;
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⎯ диверсифікація сфери докладання праці та джерел доходів
сільського населення;

⎯ висока територіальна та професійна мобільність селян;
⎯ поширення гнучких, інноваційних форм зайнятості в сіль-

ській місцевості;
⎯ постійне професійне навчання, перенавчання, підвищення

кваліфікації робочої сили;
⎯ поєднання гнучкості зайнятості із гнучкістю та адресністю

соціального захисту сільського населення;
⎯ висока соціальна відповідальність за стан аграрного ринку

праці соціальних партнерів сільської соціально-трудової сфери;
⎯ розширення соціального діалогу, широке залучення інсти-

тутів громадянського суспільства, сільських громад до сприяння
зайнятості сільського населення тощо [145, с. 106].

Досягнення окреслених характеристик нової моделі сільської
зайнятості, в якій праця є самоцінністю, є однією зі стратегічних
перспективних цілей соціально-економічної політики. Завданням
сьогодення є досягнення такої зайнятості на селі, яка, забезпечу-
ватиме селянам нормальні умови праці та пристойні доходи, що
допоможе їм задовольняти матеріальні й духовні потреби і мати
прийнятний рівень життя. Вважаємо, що вирішувати проблему
забезпечення зайнятості сільського населення сьогодні,
обов’язково треба в контексті піднесення рівня життя селян,
оскільки ці категорії тісно взаємопов’язані. Незайнятість селян,
відсутність у них роботи з гідною заробітною платою або при-
наймні, якоюсь гарантованою і постійною винагородою спричи-
няє падіння рівня їхнього життя, унеможливлює задоволення
найелементарніші потреб. Відсутність доходу або надто низький
його рівень унеможливлює професійне навчання, перенавчання,
підвищення кваліфікації, пошук нового робочого місця, що, сво-
єю чергою, замикає коло сільського безробіття. Проблема низь-
ких доходів або їх відсутності постає ще гостріше через те, що
обмежує, або й зовсім унеможливлює здобуття професійної, осо-
бливо вищої освіти для сільських дітей. Складається ситуація,
коли бідність відтворює бідність. Проте за наявності роботи і
стабільного доходу у сільського домогосподарства з’являється
можливість виділяти кошти на навчання, а отже на підвищення
своєї конкурентоспроможності на ринку праці, що потім неод-
мінно забезпечить зростання рівня доходів і підвищення рівня
життя. Уже з огляду навіть на один цей наведений аспект при-
чинно-наслідкового зв’язку зайнятості селян і їхнього рівня жит-
тя в контексті пропонованої праці, доцільно спинитися на дослі-
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дженні методології й аналізу рівня життя сільського населення та
розглядати їх (зайнятість і рівень життя) у взаємозв’язку і взає-
мозалежності.

Категорія рівня життя складна й неоднозначна, і хоча вона на-
уково і практично непогано розроблена, все одно, потребує уточ-
нень у частині визначення методологічних і методичних поло-
жень визначення рівня життя сільського населення, чому й
присвячено наступний параграф.

1.3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ  
РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Зайнятість, трудова діяльність населення є джерелом форму-
вання доходів від праці, що становлять значну частину сукупних 
доходів домогосподарств, тому істотно впливають на рівень жит-
тя. Неефективна зайнятість багато в чому слугує причиною низь-
кого рівня життя переважної більшості населення країни. Низь-
кий рівень життя, своєю чергою, в подальшому обмежує 
можливості розвитку зайнятості. Тому важливим завданням ви-
рішення проблеми сільської зайнятості є дослідження рівня жит-
тя селян, уточнення цієї категорії. Як відомо, пріоритетом соціа-
льно орієнтованої ринкової економічної системи, на яку взято 
курс Україною, є досягнення високого рівня і якості життя люди-
ни, забезпечення їй широких можливостей вибору майбутнього в 
контексті розвитку свого фізичного, інтелектуального, творчого 
потенціалу, створення умов для ефективної реалізації на ринку 
праці, забезпечення прав і свобод особистості й на цій основі до-
сягнення економічного зростання країни. Соціально-економічна 
категорія «рівень життя» вирізняється складністю і багатоплано-
вістю; її формує чимало показників, що характеризують різні ас-
пекти життя людської особистості, а це зумовлює відсутність од-
ностайності серед науковців щодо її визначення. Залежно від 
цілей дослідження вчені обирають різні рівні узагальнення і на-
повнюють дану категорію різною кількістю показників.

В економічній довідковій літературі близького зарубіжжя
найчастіше можна зустріти визначення рівня життя як міри задо-
волення матеріальних і культурних потреб людини, інтегральної
характеристики, яка включає багатоманітні показники: фонд
споживання на душу населення; реальні доходи; розміри натура-
льного споживання продуктів харчування; забезпеченість жит-
лом, комунальними та соціальними послугами, транспортом,
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зв’язком; розвиток освіти, охорони здоров’я; соціальне забезпе-
чення [20, с. 695].

Деякі з російських учених зводять рівень життя до сукупності 
умов життя населення країни і наголошують на його залежності 
від рівня економічного розвитку [19, с. 1204]. А.Б. Борисов, на-
приклад, деякою мірою об’єднує складові (міру задоволення по-
треб і сукупність умов життя населення) рівня життя перших двох 
визначень, але на перше місце ставить споживання Вчений тлу-
мачить рівень життя як рівень добробуту населення, споживання 
благ і послуг, сукупність умов і показників, які характеризують 
міру задоволення основних життєвих потреб населення [21, с. 
763]. Отже, ці визначення свідчать про те, що категорія «рівень 
життя» відображає міру задоволення основних потреб населення, 
сукупність умов його життя, відповідно до рівня економічного 
розвитку країни, регіону.

У вузькому розумінні рівень життя часто ототожнюють із до-
сягнутим обсягом споживання матеріальних і духовних благ і по-
слуг; у широкому сенсі розглядають як комплекс взаємо-
пов’язаних соціально-економічних чинників, що забезпечують
процес життєдіяльності людини, зокрема: а) реальні грошові до-
ходи; б) обсяг і структура споживання; в) забезпеченість роботою
(зайнятість) та умови праці; г) тривалість робочого дня і вільного
часу; д) інтенсивність праці; е) житлові та побутові умови; є) рі-
вень освіти і культури; ж) система охорони здоров’я і фізичної
культури; з) система соціального забезпечення; и) піклування су-
спільства про дітей та материнство; і) раціональне використання
вільного часу [74, с. 262].

Останнім часом інтерес вітчизняних науковців до проблеми
підвищення рівня життя населення невпинно зростає. У дисерта-
ційних роботах з проблем рівня життя, захищених упродовж
останніх десяти років, досліджуються різноманітні аспекти під-
вищення рівня життя різних категорій населення [302, 243, 16,
23]. Так, М.С.Татаревська зазначає, що «…рівень життя з позицій
концепції розвитку людського потенціалу… слід розглядати як
соціально-економічну категорію, що характеризує ступінь задо-
волення, формування і розвитку потреб людей, який детерміно-
ваний доступністю і рівнем використання життєвих можливостей
в умовах конкретного соціально-економічного життєвого середо-
вища … задоволення потреб визначає як їх розвиток, так і появу,
та формування інших» [302, с. 5, 7].

На відміну від М. Татаревської, котра розглядає рівень життя
як міру задоволення, формування та розвитку потреб, І.І. Проніна
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зазначає, що «категорія «рівень життя» акумулює широкий 
спектр соціально-економічних відносин, що дістають прояв через 
багаторівневу систему індикаторів стану та умов життєдіяльності 
людини, домогосподарства, соціальних груп, населення країни та 
її регіонів» [243, с. 5]. Таке визначення, з одного боку, дещо ши-
рше представляє категорію рівня життя, оскільки наголошує, що 
це соціально-економічні відносини, а також відзначає, що рівень 
життя може визначатися на різних рівнях: від рівня індивіда до 
рівня окремого регіону і країни загалом. Але з іншого боку об-
меженість такого підходу виявляється у розгляді соціально-
економічних відносин суто як індикаторів стану та умов життя 
людини, що не відображає усієї повноти даної категорії.

Деякі дослідники при вивченні окремих аспектів економічних
процесів та їх впливу на рівень життя населення уникають визна-
чення категорії рівень життя, й обмежуються переліком індика-
торів, що його характеризують. Так, М.М. Богач зазначає: «Рі-
вень життя населення виявляється в обсягах споживання
продовольчих, непродовольчих товарів і послуг; обсягу сукуп-
них, загальних і грошових доходів; розмірі номінальної та реаль-
ної заробітної плати; рівні забезпечення населення об’єктами со-
ціальної інфраструктури; достойних умовах праці та відпочинку.
Серед ознак високого рівня життя є низька питома вага витрат на
придбання продовольчих товарів … і формування раціонального
типу харчування;… переважання середнього класу і мала частка
бідних верств» [16, с. 14].

В.Я. Брич, досліджуючи вплив трансформації ринку праці на
життєвий рівень, дає пропозиції з удосконалення методики його
визначення, зокрема пропонує доповнити систему індикаторів
життєвого рівня населення двома групами індикаторів, які харак-
теризують соціальний добробут і соціальний аспект економічної
безпеки населення. До першої з них включено набір показників,
що враховують суспільну й екологічну безпеку населення та со-
ціально-політичну стабільність. Друга група охоплює менший
набір показників, призначення яких — слугувати мобільним ін-
струментом вимірювання соціального «клімату» того чи того
регіону і порівняння його з національним рівнем і гранично до-
пустимими параметрами соціального добробуту. У визначенні
впливу трансформації ринку праці на життєвий рівень населення
за критерій останнього автором узято грошові доходи [23, с. 27].

Викладене вище свідчить про недостатню вивченість цієї скла-
дної і багатоаспектної категорії у вітчизняній економічній науці.
Безумовно, зведення рівня життя до обсягів споживання або навіть



52

до обсягів сукупних доходів не розкриває усієї повноти цієї кате-
горії, хоча в окремих випадках такий підхід є виправданим, оскі-
льки дає змогу аналізувати певні економічні процеси і явища. На
нашу думку, конструктивнішим є комплексний підхід до визна-
чення рівня життя як сукупності соціально-економічних чинників,
що визначають міру задоволення основних життєвих потреб осо-
бистості, сім’ї, соціальної групи, населення окремого регіону та
країни загалом у матеріальних і духовних благах, стан та умови
його життєдіяльності залежно від досягнутого рівня економічного
розвитку цієї країни чи регіону та ефективності зайнятості. У рам-
ках нашого дослідження рівень життя зведено до інтегрального ін-
дексу людського розвитку як узагальнювального показника для
порівняння рівня та якості життя населення, розробленого відпові-
дно до концепції людського розвитку й ефективної зайнятості.

Слід зазначити, що у статистичній практиці рівень життя на-
селення визначають за показниками людського розвитку — так
званими індексами людського розвитку, розробленими відповід-
но до концепції людського розвитку. Ця концепція з’явилася на-
прикінці 1980-х років, заступивши місце концепції економічного
зростання. Вона докорінно змінила мету цивілізаційного розвит-
ку зі збільшення обсягів національного багатства на забезпечення
розширення можливостей людини жити довго, бути здоровою,
користуватися всіма благами цивілізації, забезпечуючи постійний
розвиток людської особистості, її самоактуалізацію і невпинне
самовдосконалення. Відтак, у центрі уваги опиняється людина, а
не засоби виробництва, людський, а не фізичний капітал, як це
було властиво індустріальному етапу суспільного виробництва,
що знаменує собою перехід до постіндустріальної, інформаційної
економіки. Остання передбачає зміну характеру двох найважли-
віших факторів виробництва праці і капіталу: ставить акцент на
інноваційній праці та інтелектуальному капіталі, посиленні, збі-
льшенні інформаційної, знанневої компоненти подальшого роз-
витку людського суспільства. Лише нові знання, інформація, на-
уково-технічний прогрес є нині практично невичерпним
джерелом економічного і соціального зростання.

Відтоді як людина, розвиток її потенціалу стали метою і кри-
терієм суспільного прогресу, експертами Програми розвитку
ООН розроблено концептуальний підхід до людського розвитку,
метою якого було визначено підвищення якості життя людей за-
вдяки розширенню можливостей їхнього вибору. Від 1990-х ро-
ків ООН подає щорічну Доповідь про людський розвиток. Для
порівняння рівня та якості життя людей у різних країнах розроб-
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лено інтегральний показник людського розвитку — Індекс розви-
тку людського потенціалу ІРЛП. Нині визначають Індекс людсько-
го розвитку (ІЛР). За його допомогою здійснюють щорічне ран-
жування країн світу за рівнем життя. Інтегральний показник
людського розвитку визначається як середньогеометричне нор-
малізованих індексів: індексу тривалості життя, індексу освіти й
індексу матеріального добробуту [371, р. 2]:

3
1)ІІ(ІІ дохосвтжЛР ×××= .  (1.1)

Ці індекси відображають три важливі складові людського роз-
витку: довге і здорове життя, знання та гідний рівень життя. Ін-
декс тривалості життя відображає можливості людини прожити
довге і здорове життя, йому відповідає показник тривалості жит-
тя при народженні, який нормується за формулою:

 Хі – Хmin

Ітж = ---------------,     (1.2)
Xmax – Xmin

де Хі — очікувана тривалість життя при народженні населення і-
тої території; Xmax , Xmin — відповідно максимальне (85 років) і мі-
німальне (20,0 років) значення тривалості життя при народженні.

Індекс освіти відображає можливості людини здобути знання,
освіту й обчислюється за формулою:

,
2

очіксер ІІ
Іосв

+
=     (1.3)

де Ісер — індекс середньої тривалості освіти;
Іочік — індекс очікуваної тривалості освіти;
Іосв макс, Іосв мін — індекси освіти відповідно максимальний і мі-

німальний.
Індекси Ісер, Іочік. нормуються за принципом формули (1.2). При

розрахунку Ісер за максимум приймають 15 років навчання, за
мінімум — 0 років. При розрахунку Іочік за максимум приймають
18 років навчання, за мінімум — 0 років [371, р. 2].

Можливості людини в тій чи тій країні мати гідний рівень
життя відображено в ІЛР індексом реального ВНД на душу насе-
лення, скоригованого за паритетом купівельної спроможності



54

(ПКС), розрахованого за натуральними логарифмами від мініма-
льного до максимального значень:

lnXi – lnXmin
ІВНД = ----------------------,     (1.4)

lnXmax – lnXmin

де Хі – фактичний дохід на душу населення і-тої території за ПКС,
дол. США; Xmax, Xmin — відповідно максимальний (75000 дол.) і мі-
німальний (100 дол.) дохід на душу населення за ПКС, дол. США.

Після визначення ІЛР для кожної країни за цією методикою їх
поділяють на чотири групи: країни з дуже високим рівнем (ІРЛП =
0,800 і більше); країни з високим рівнем (ІРЛП = 0,700 – 0,799)
країни із середнім рівнем (ІРЛП = 0,550 – 0,699); країни з низьким
рівнем розвитку людського потенціалу (ІРЛП менше 0,550).

Методику обчислення ІЛР постійно вдосконалюють, щоб точ-
ніше визначати рівень життя населення різних країн. Нині окрім
ІЛР обчислюють ще чотири індекси: Індекс людського розвитку,
скоригований з урахуванням нерівності (ІЛРН), Індекс гендерного
розвитку (ІГР), Індекс гендерної нерівності (ІГН) та Індекс багато-
мірної бідності (ІБМБ) [61].

На підставі ідей і принципів, закладених у методиці ПРООН, 
українськими науковцями вироблена національна методологія 
оцінювання регіонального людського розвитку, що дає можливість 
врахувати специфіку соціально-економічних умов окремих регіо-
нів, нерівномірність розвитку окремих територій, точніше оцінити 
стан і динаміку їх людського розвитку, що є конче важливо для 
виваженішої регіональної диференціації державної політики в 
контексті створення державою рівних умов розвитку для всього 
населення країни незалежно від місця його проживання. Націона-
льна методика побудови регіональних індексів людського розвит-
ку розроблена на початку 2000-х, затверджена спільним наказом 
Президії Національної академії наук України та колегії Державно-
го Комітету статистики України (№ 76/182 від 14.03/05.04 2001 р.)
[124, с. 27–37]. Методика побудови інтегрального індексу людсь-
кого розвитку передбачала три етапи. На першому етапі визначали 
94 первинні показники, об’єднані у 9 блоків: демографічний роз-
виток, розвиток ринку праці, матеріальне становище населення, 
умови проживання, рівень освіти, стан здоров’я, соціальне середо-
вище, екологічна ситуація та фінансування людського розвитку. 
На другому етапі розраховували узагальнені індикатори людсь-
кого розвитку за 9-ма аспектами. На третьому етапі визначали ін-
тегральний   індекс  людського  розвитку  регіону за формулою:
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∑
=

=
9

1j
jjWII ,     (1.5)

де Іj — узагальнений показник j-го блоку людського розвитку в
регіоні;

Wj — вага, з якою j-й показник враховується при обчисленні
інтегрального індексу людського розвитку.

На підставі цієї методики Державна служба статистики понад
10 років публікувала індекси регіонального людського розвитку
за всіма основними територіальними одиницями України. Істотні
зміни, що відбулися у соціально-економічній ситуації й інформа-
ційному забезпеченні, унеобхіднили вдосконалення цієї методи-
ки. Тому 13 червня 2012 року рішенням Президії НАН України та
колегії Державної служби статистики було затверджено нову Ме-
тодику вимірювання регіонального людського розвитку [164]. За
даною методикою до розрахунку регіонального індексу людсько-
го розвитку включено 33 показники, об’єднані у 6 блоків відпові-
дно до основних аспектів людського розвитку: відтворення насе-
лення; соціальне становище; комфортне життя; добробут; гідна
праця; освіта. Методика передбачає п’ять етапів:

1) нормування показників, яке здійснюється для показників
стимуляторів і дестимуляторів;

2) калібрацію показників, що здійснюється з метою еліміну-
вання впливу процедури нормування на узагальнений показник
до блоку;

3) визначення ваг показників у блоках методом попарних по-
рівнянь з використанням експертних оцінок;

4) розрахунок індексу для кожного блоку показників за фор-
мулою:

ijr
c

k

1j
ijri zwI

i

∑
=

= ,     (1.6)

де Wij — вага j-го показника в i-му блоці показників;
zijr

с — калібровані нормовані значення j-го показника в i-му
блоці показників для регіону r;

5) розрахунок інтегрального індексу регіонального людського
розвитку за формулою:

∑
=

=
6

1j
rir II .     (1.7)
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Незважаючи на велику кількість показників, використовуваних
для розрахунку інтегрального індексу людського розвитку, він за-
лишається спрощеною моделлю дійсності, але, дає можливість
розмістити всі регіони країни на єдиній шкалі в ранжованому по-
рядку. Хоча конкретне значення того чи іншого узагальненого по-
казника, або інтегрального індексу не має важливої економічної
інтерпретації, однак за їх допомогою визначають місце регіону на
спільній шкалі залежно від рівня життя його населення.

На підставі рейтингової оцінки індексу людського розвитку
всі регіони поділяють на три групи: регіони-лідери, які посідають
п’ять перших місць; регіони основної групи (з 6 по 22 місця); ре-
гіони-аутсайдери (п’ять останніх місць).

Науковцями Інституту демографії та соціальних досліджень
НАН України розроблено методику побудови регіональних інтег-
ральних індексів рівня життя, на підставі якої здійснено регіональ-
не оцінювання рівня життя населення України [250, с. 190–195]. В
основу цієї методики покладено вітчизняну методику побудови
регіональних індексів людського розвитку. Відмінністю її є те, що
для розрахунку інтегрального індексу взято не 9 аспектів людсько-
го розвитку, а лише три основні для категорії рівня життя:
1) матеріальний добробут населення; 2) умови життя населення; 3)
соціальне середовище. Ця методика передбачає чотири етапи. Пе-
рший — визначення загального переліку показників ієрархічної
структури, кожен з яких має самостійне значення і виступає скла-
довою узагальненого показника.

Другим етапом є нормування відібраних показників.  На 
третьому етапі відбувається розрахунок ваг показників. За цією 
методикою вони визначаються через коефіцієнти кореляції. На 
четвертому етапі обчислюють інтегральний показник для кожно-
го блоку за формулою 1.5. На останньому етапі розраховується 
регіональний індекс рівня життя населення за формулою 1.8:

3
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== ,   (1.8)

де Ikj – узагальнений показник k-ого аспекту рівня життя населен-
ня в j-ому регіоні.

У даній методиці всі аспекти рівня життя взято з однаковою
вагою, оскільки, на думку розробників, для людини важливі всі
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компоненти. Далі шляхом кластерного аналізу на підставі розра-
хованих регіональних індексів рівня життя регіони України поді-
лено на три групи: з високим, середнім і низьким рівнем кожного
аспекту рівня життя населення. Проводиться також групування
регіонів за регіональним індексом рівня життя.

При вивченні методичних підходів до визначення рівня життя
населення можна зустріти спрощені методики. Дослідники про-
блем рівня життя включають до інтегрального індексу рівня життя
ту чи іншу кількість компонент залежно від мети й поставлених
завдань. Існує скорочена методика розрахунку інтегрального пока-
зника життєвого рівня, коли відносно статичні показники
об’єднані у 6 блоків: матеріальний добробут, здоров’я, зайнятість,
освіта, умови проживання, соціальна безпека [243, с. 5–8]. Згідно з
цією методикою за кожним блоком визначають узагальнений пока-
зник. На підставі цих показників розраховують інтегральний індекс
рівня життя. При визначенні узагальнених індексів показники-
стимулянти і показники-дестимулянти враховуються по-різному.
Показники-стимулянти враховують безпосередньо за їх значен-
ням, дестимулянти враховують як різницю між одиницею та зна-
ченням самого показника. Кожному блоку на підставі експертних
оцінок присвоюють ваговий коефіцієнт (сума всіх вагових коефі-
цієнтів дорівнює 1). Матеріальний добробут узято з найвищою ва-
гою 0,25; умови проживання з вагою – 0,20, здоров’я, освіта і соці-
альна безпека — по 0,20; зайнятість — з вагою 0,10.

Рівень життя населення залежить від багатьох чинників, серед
яких одним з найважливіших є регіональні відмінності, зумовлені
економічними, історичними, політичними, культурними, тради-
ційними, релігійними чинниками, природно-кліматичними умо-
вами тощо. Разом із тим відмінності в рівні життя зумовлені не
лише територіальними чинниками, великі розбіжності тут спо-
стерігаються залежно від статі індивіда і місця його проживання
(міські поселення чи сільська місцевість). І хоча проблеми стате-
вої рівності тією чи іншою мірою наявні в українському суспіль-
стві, набагато гострішим є суттєве відставання рівня життя сіль-
ського населення від жителів міських поселень. Нерівність у
розвитку соціальної інфраструктури, рівні життя у місті й на селі
ще більше поглибилася впродовж трансформаційного періоду,
внаслідок непродуманого реформування аграрного сектору, через
що вплив кризових проявів спричинив дуже руйнівні наслідки,
занепад села і зубожіння українських селян. Майже не відчули
підвищення рівня життя селяни й упродовж періоду відносної
стабілізації й економічного пожвавлення у 2000–2008 роках.
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Утім, у цивілізованому суспільстві вигоди від економічного зрос-
тання мають відчувати всі громадяни країни незалежно від статі
чи місця проживання, адже в цьому виявляється принцип соціа-
льної справедливості. З огляду на це необхідним є розширення
інтегрального виміру людського розвитку індексами, що врахо-
вують специфіку міського та сільського способу життя.

Сільська місцевість має специфічні особливості, спосіб життя
на селі дуже сильно відрізняється від міського, тому визначення
рівня життя сільського населення потребує застосування окрім
окреслених індикаторів також специфічних показників, які хара-
ктеризують ці відмінності. Науковці Інституту демографії та со-
ціальних досліджень, які вивчають рівень життя селян, пропону-
ють для його визначення використовувати три аспекти
людського розвитку: матеріальне становище, умови проживання
та стан соціальної інфраструктури [250, с. 206–239]. Щоправда,
наповнення цих компонент рівня життя дещо відрізняється за пе-
рвинними показниками від загальної методики. Зокрема, показ-
ники матеріального становища представлені трьома групами: до-
ходами і витратами, показниками споживання та майновими
характеристиками. У доходах і витратах, окрім решти, вирізнено
такі важливі для характеристики рівня життя селян показники, як
питома вага доходів від сільськогосподарської діяльності у суку-
пних ресурсах домогосподарств, питома вага витрат на особисте
підсобне господарство. У показниках споживання виділяється
частка спожитих продуктів харчування, вироблених в особистих
підсобних господарствах. Майнові характеристики представлені
показниками забезпеченості сільських домогосподарств землею
та сільськогосподарською технікою.

Умови проживання та соціальна інфраструктура села характе-
ризуються показниками забезпеченості сільських населених пун-
ктів дорогами з твердим покриттям, обладнаними зупинками
громадського транспорту, показниками забезпеченості телефон-
ними апаратами, характеристиками житлового фонду селян, рів-
нем забезпеченості закладами освіти, охорони здоров’я, культури.
Окрему групу становлять показники-дестимулятори, наприклад
питома вага сільських населених пунктів, позбавлених або дуже
віддалених від об’єктів соціальної інфраструктури.

Найгострішими соціальними проблемами на селі є старіння
населення, виїзд селян із села, високий рівень безробіття, поши-
рення зайнятості тільки в особистому підсобному господарстві,
відсутність достатньої кількості робочих місць. Цей аспект рівня
життя сільського населення представлений такими показниками:
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частка у населенні осіб віком понад 60 років; частка дітей; коефі-
цієнт демо-економічного навантаження, сальдо міграції сільсько-
го населення, рівень безробіття серед молоді, частка зайнятих
лише в особистих підсобних господарствах, питома вага насе-
лення, яке не навчається і не працює; частка населених пунктів,
де відсутні будь-які об’єкти господарської діяльності тощо.

Науковцями Інституту демографії та соціальних досліджень
опрацьований великий масив статистичної інформації, що харак-
теризує рівень життя селян України, причому аналіз проведено
для України в цілому, що дало змогу привернути увагу до про-
блеми їх бідності й занепаду соціальної інфраструктури. Разом з
тим розроблення стратегії підвищення рівня життя сільського на-
селення вимагає обчислення інтегральних індексів людського
розвитку сільського населення в розрізі регіонів. Адже демогра-
фічний, економічний, природний потенціал сільського населення,
його психологічні, мотиваційні, моральні, релігійні настанови,
політичні преференції суттєво відрізняються за регіонами, що
безпосередньо впливає на рівень життя його населення і зумов-
лює нерівномірність розвитку сільських територіальних громад.
Вирівнювання розбіжностей у рівні життя, розроблення адекват-
ної соціально-економічної політики, спрямованої на розв’язання
нагальних проблем, притаманних саме цьому регіону, зумовлює
необхідність рейтингового оцінювання рівня життя сільського
населення в розрізі регіонів.

Як уже зазначалося, в Україні існує методика побудови регіо-
нальних індексів людського розвитку [164]. Однак, застосувати її 
для визначення рівня життя сільського населення в регіонально-
му розрізі неможливо через брак статистичної інформації. Бага-
тьох показників з числа, обраних з 33-х індикаторів рівня життя 
за шістьма основними аспектами нема у статистичних збірниках 
або ж вони не виокремлені для сільської місцевості в розрізі об-
ластей. Наприклад, матеріальне становище важко охарактеризу-
вати без даних про грошові доходи та витрати домогосподарств, 
майнове розшарування населення, рівень і глибину бідності, за-
безпеченість населення автомобілями, як цього вимагає методика. 
Такі дані щодо України загалом і в розрізі регіонів містяться у ста-
тистичному збірнику «Витрати і ресурси домогосподарств Украї-
ни», але дані для сільської місцевості там наведено без урахування 
регіонів [34]. Неможливо знайти дані про захворюваність сільсь-
кого населення, про кількість інвалідів, про злочинність тощо, а це 
важливі індикатори соціального середовища. Ці та інші дані, що 
характеризують соціальний захист населення в цілому по Україні,
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містяться у статистичних збірниках «Соціальні індикатори рівня
життя населення» та «Соціальний захист населення України», але
сільська місцевість у розрізі регіонів і в них не виділена. У першо-
му збірнику щодо сільської місцевості наведено тільки показники
зайнятості, економічної активності та рівнів безробіття, причому
як за національною методологією, так і за методологією МОП
[280]. Проте у збірнику «Соціальний захист населення України»
немає жодного показника щодо сільської місцевості за регіонами,
що, напевно, свідчить про відсутність належної уваги з боку дер-
жави до соціального захисту селян [281].

Разом із тим поряд з відсутністю багатьох важливих індикаторів
рівня життя у статистичних збірниках має місце дублювання деяких
з них. Наприклад, середньомісячну заробітну плату за видами еко-
номічної діяльності та кількість найманих працівників у сільському
господарстві можна побачити у: статистичних щорічниках України,
у виданнях «Регіони України», «Сільське господарство України»,
«Праця України» тощо [292, 247, 269, 213]. Дані щодо рівня зайня-
тості, економічної активності, безробіття є і в статистичному збір-
нику «Економічна активність населення України», а також у ві-
данні «Соціальні індикатори рівня життя населення України».
Дублюються дані й щодо забезпеченості сільських домогоспо-
дарств житлом і телефонними апаратами. Це свідчить про недос-
коналість статистичної бази і необхідність вдосконалення роботи
з усунення повторів однакових даних у різних статистичних збі-
рниках і розширення в них інформаційної бази стосовно сільської
місцевості в розрізі регіонів.

Отже, узагальнення досвіду побудови індексів людського роз-
витку за методикою ООН, індексів регіонального розвитку за на-
ціональною методикою, інших методик з визначення рівня жит-
тя, а також ретельний аналіз наявної статистичної інформації
дають підстави запропонувати методику визначення рівня життя
на підставі індексів регіонального людського розвитку сільського
населення. В основу цієї методики покладено принцип обчислен-
ня індексів людського розвитку за національною методикою із
деякими відмінностями. Пропонована методика передбачає кіль-
ка етапів (рис. 1.7).

На першому етапі визначають первинні індикатори рівня жит-
тя сільського населення. Відповідно до наявної статистичної бази
вони об’єднані у п’ять блоків, що характеризують основні аспек-
ти життя сільського населення: 1. Демографічний розвиток;
2. Розвиток ринку праці; 3. Соціальне середовище; 4. Матеріаль-
не становище; 5. Умови проживання.
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Важливість блоку «Демографічний розвиток» у визначенні ін-
тегрального індексу регіонального розвитку сільського населення
важко переоцінити, оскільки демографічні проблеми на селі є чи
не найгострішими і виявляються у скороченні сільського населен-
ня як за рахунок його природного руху (скорочення народжувано-
сті, зростання рівня смертності, скорочення тривалості життя), так
і за рахунок механічного руху (переважання кількості вибулих над
кількістю прибулих у сільську місцевість). Даний блок у цій ме-
тодиці представлений показниками природного руху сільського
населення (коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт смертності,
природний приріст населення, коефіцієнт смертності дітей віком
до одного року, середній вік, коефіцієнт шлюбності). Інформацій-
ною базою цих показників є демографічний щорічник «Населення
України», де вони подаються в регіональному розрізі [176].

Рівень життя населення багато в чому залежить від рівня його 
доходів. Грошові доходи сільське населення отримує із різних 
джерел, одним з найважливіших є зайнятість у суспільному сек-
торі. Тому від рівня розвитку ринку праці на селі залежить чи бу-
дуть селяни мати роботу й чи матимуть вони дохід від трудової 
діяльності. Блок «Розвиток ринку праці» характеризують такі по-
казники: рівень зайнятості сільського населення віком 15–70 ро-
ків; рівень безробіття селян віком 15–70 років, визначений за ме-
тодологією МОП (показник більше відображає реальний стан з 
безробіттям на селі); рівень економічної активності; рівень еко-
номічної неактивності сільського населення віком 15–70 років; 
коефіцієнт вивільнення працівників із сільського господарства 
(відношення чисельності вивільнених працівників із сільськогос-
подарських підприємств до їх середньооблікової кількості); кое-
фіцієнт попиту на сільськогосподарських працівників (відношен-
ня обсягу попиту аграрних підприємств на робочу силу до 
середньооблікової чисельності їхніх працівників); коефіцієнт 
працевлаштування в аграрних підприємствах ( відношення чисе-
льності працевлаштованих у сільському господарстві до серед-
ньооблікової кількості працівників аграрних підприємств). Логіка 
включення цих показників до інтегрального індексу регіонально-
го людського розвитку селян така, що сільське господарство за-
лишається основною сферою докладання праці у багатьох селах, 
тому стан його розвитку відчутно впливає на рівень їхнього жит-
тя. Крім того, до складу індексу розвитку ринку праці включено 
показник середньої тривалості пошуку роботи безробітними. 
Статистична інформація щодо цих показників міститься у стати-
стичному збірнику «Економічна активність населення України»
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[68]. Показники чисельності вивільнених, працевлаштованих
працівників у сільському господарстві, а також попит на них є у
cтатистичному збірнику «Регіони України» [247].

Блок «Матеріальне становище» у даній методиці пропонуєть-
ся представити показниками: середньомісячна заробітна плата
штатних працівників, зайнятих в сільському господарстві; заро-
бітна плата у сільському господарстві у відсотках до середньої по
економіці регіону. Ці показники відображають доходи, отримані
від участі у трудовій діяльності в суспільному секторі. Інформа-
цію про них у розрізі регіонів містить статистичний збірник
«Праця України». Слід зазначити, що матеріальне становище се-
лян формується не тільки завдяки їхній зайнятості в суспільному
секторі; специфіка сільського способу життя полягає в тому, що
практично кожне сільське домогосподарство має присадибну ді-
лянку, сільськогосподарські знаряддя праці, більшу чи меншу кі-
лькість сільськогосподарських тварин і птиці, отже, займається
виробництвом сільськогосподарської продукції. Вироблена про-
дукція використовується для власних потреб сім’ї, а також реалі-
зується на ринку, що, звісно, впливає на матеріальне становище
цих домогосподарств. Тому до блоку «Матеріальне становище»
включено такі показники: кількість землі в ОПГ у розрахунку на
одне господарство; середній розмір паю; поголів’я великої рогатої
худоби, корів, свиней, коней у розрахунку на одне господарство, а
також інформація про кількість основних видів сільськогосподар-
ської техніки, зокрема тракторів, вантажівок, комбайнів у розра-
хунку на 1000 га землі. Ці показники Державною службою статис-
тики відображаються у статистичному збірнику «Соціально-
економічне становище сільських населених пунктів України [284].

Соціальне середовище села за наявної статистичної інформа-
ції можна схарактеризувати за такими показниками: питома вага
народжених поза шлюбом; коефіцієнт розлучень; заборгованість
із виплати зарплати на одного працівника; демографічне наванта-
ження населення непрацездатного віку на 1000 осіб працездатного
віку. Крім того, до цього блоку включено показники смертності
від хвороб системи кровообігу, від новоутворень, від зовнішніх і
неуточнених причин. Як випливає з наведеного переліку, цей блок
представлений показниками-дестимуляторами, тобто тими, що не-
гативно впливають як на соціальне середовище, створюючи соціа-
льну напруженість на селі, так і на рівень життя селян загалом.
Демографічні показники містяться в демографічному щорічнику
«Населення України», заборгованість із заробітної плати відо-
бражається у статистичному збірнику «Праця України».
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Важливою складовою рівня життя людини є умови її прожи-
вання, тому до однойменного блоку ввійшли показники, що ха-
рактеризують забезпеченість селян житлом, його якісні характе-
ристики, показники розвитку соціально-культурно-побутової
інфраструктури. Це такі показники: забезпеченість житлом, м2 у
розрахунку на одну особу; введення в експлуатацію житла в роз-
рахунку на 1000 осіб; кількість домашніх телефонних апаратів;
кількість основних телефонних апаратів; кількість діючих за при-
значенням: дошкільних закладів, шкіл і ПТУ; лікарняних закла-
дів і торговельних організацій. Інформація за цими показниками
наводиться у статистичному збірнику «Соціально-економічне
становище сільських населених пунктів України» (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО

НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

№
з/п

Групи
індикаторів Назва показника Стим./

Дестим.

А1 — Коефіцієнт народжуваності Стим.
А2 — Коефіцієнт смертності Дестим.
А3 — Коефіцієнт природного приросту Стим.
А4 — Коефіцієнт смертності дітей віком до 1 року Дестим.

1 Демографі-
чний роз-
виток (ІДР)

А5 — Середній вік, років Дестим.
В1 — Рівень економічної активності сільського населення, % Стим.
В2 — Рівень зайнятості сільського населення, % Стим.
В3 — Рівень безробіття сільського населення, % Дестим.
В4 — Рівень економічної неактивності сільського населення, % Дестим.
В5 — Середня тривалість пошуку роботи, місяців Дестим.
В6 — Коефіцієнт вивільнення працівників з сільського госпо-
дарства, %

Дестим.

В7 — Коефіцієнт попиту на працівників сільського господарс-
тва, %

Стим.

2
Розвиток
ринку пра-
ці (ІРП)

В8 — Коефіцієнт працевлаштування працівників у сільське
господарство, %

Стим.

С1 — Середньомісячна заробітна плата в сільському госпо-
дарстві, грн

Стим.

С2 — Співвідношення середньої зарплати у с.-г. до середньої
з.-п у області, %

Стим.

С3 — Кількість землі в ОПГ на 1 господарство, га Стим.
С4 — з неї землі для товарного виробництва, га Стим.

3
Матеріаль-
не стано-
вище (ІМС)

С5 — Поголів’я великої рогатої худоби на 100 господарств на-
селення, голів

Стим.
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Продовження табл. 1.2
1 2 3 4

С6 — Поголів’я корів на 100 господарств, голів Стим.
С7 — Поголів’я коней на 100 господарств, голів Стим.
С8 — Поголів’я свиней на 100 господарств, голів Стим.
С9 — Кількість тракторів у господарствах населення на 1000
га, од.

Стим.

С10 — Кількість вантажних автомоб. на 1000 га, од. Стим.
С11 — Кількість комбайнів на 1000 га, од. Стим.
D1 — Питома вага народжених поза шлюбом, % Дестим.
D2 — Коефіцієнт розлучень (кількість розлучень на 1000 на-
селення)

Дестим.

D3 — Смертність від хвороб системи кровообігу (на 100000
населення)

Дестим.

D4 — Смертність від новоутворень ( на 100000 осіб) Дестим.
D5 — Смертність від зовнішніх причин ( на 100000 осіб) Дестим.
D6 — Смертність від хвороб органів дихання ( на 100000 на-
селення)

Дестим.

D7 — Смертність від неуточнених причин (на 100000 осіб) Дестим.
D8 — Демографічне навантаження (непрацездатні на 1000
працездатних)

Дестим.

D9 — Заборгованість із зарплати (на 1 працівника), грн Дестим.

4
Соціальне
середовище
(ІСС)

E1 — Забезпеченість житлом (на 1 особу), м2 Стим.
E2 — Введення в експлуатацію житла (на 1000 осіб), м2 Стим.
E3 — Основні телефонні апарати (на 1000 осіб), од. Стим.
E4 — Домашні телефонні апарати ( на 1000 осіб), од. Стим.
E5 — Кількість дошкільних закладів (на 1000 осіб), од. Стим.
E6 — Кількість шкіл І–ІІІ ступеня (на 1000 осіб), од. Стим.
E7 — Кількість лікарень, амбулаторій (на 1000 осіб), од. Стим.

5
Умови
проживан-
ня (ІУП)

E8 — Кількість торговельних закладів (на 1000 осіб), од. Стим.

Другий етап методики має на меті розрахунок узагальнених
індикаторів людського розвитку за кожним із перелічених аспек-
тів за формулою:

iWyI
n

1i
ijkj ∑

=
= ,  (1.9)

де yij – нормований і-й показник k-ого аспекту рівня життя насе-
лення в j-ому регіоні;
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Wi – вага, з якою і-й показник враховується при обчисленні
узагальненого показника k-ого аспекту рівня життя населення;

n – кількість показників, що використовується для оцінки k-
ого аспекту рівня життя населення регіонів України.

Для забезпечення порівнюваності різнойменних показників,
що використовуються в розрахунках узагальнюючих індикаторів,
їх нормують. Нормування для показників-стимуляторів, тих,
що позитивно впливають на підвищення рівня життя сільського
населення, здійснюють за формулою (1.10), показники-дестиму-
лятори нормують за формулою (1.11).

minmax

mini
i ZZ

ZZy
−
−

=
,  (1.10)

minmax

imax
i ZZ

ZZy
−
−

=
,  (1.11)

де Zi — значення і-го показника;
Zmax, Zmin — максимальне і мінімальне значення і-го показника

серед регіонів.
Вагові коефіцієнти, за якими первинні показники враховують

в узагальнений індикатор, за даною методикою були визначені
методом факторних навантажень. Розрахунковим шляхом було
визначено внесок кожного фактора в загальну дисперсію, що до-
рівнює 100 %.

На третьому етапі визначають інтегральний індекс регіональ-
ного людського розвитку сільського населення. На відміну від
національної методики, яка передбачає його визначення як суми
узагальнених індикаторів, зважених на відповідну вагу, що відо-
бражає його значимість у формуванні рівня життя, у даній мето-
диці пропонується визначати інтегральний індекс як просту сере-
дньоарифметичну узагальнених індексів, обчислених за форму-
лою (1.12), оскільки не можна не погодитися з логікою науковців,
які стверджують, що кожен аспект людського життя однаково
важливий і не є взаємозамінним [250, с. 196].

5

5

1
∑
== k

kj

рлрс

I
I

 (1.12)
Незважаючи на те, що інтегральний індекс регіонального

людського розвитку сільського населення, як і будь-яка модель,
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залишається спрощеним відображенням дійсності, а його числове
значення не має важливої економічної інтерпретації, він дає мо-
жливість розмістити всі регіони країни на єдиній шкалі в ранжо-
ваному порядку залежно від рівня життя їх населення. Тобто на
четвертому етапі на підставі обчислених інтегральних індексів
людського розвитку визначається ранг (місце) кожного регіону за
рівнем життя. Далі за рейтинговою оцінкою індексу регіонально-
го людського розвитку всі регіони поділяють на чотири групи:
регіони з високим (Ірлрс 0,8 і вище), середнім (Ірлрс 0,5–0,799), ни-
зьким (Ірлрс 0,4–0,499) і дуже низьким (Ірлрс менше 0,4) рівнем.
Хоча кожна рейтингова оцінка передбачає елемент змагальності
вона необхідна для виявлення однорідних груп регіонів, які ма-
ють спільні проблеми, з метою розроблення адекватної соціаль-
но-економічної політики, спрямованої на їх подолання.

Визначення рівня життя сільського населення за інтегральни-
ми індексами регіонального людського розвитку має такі перева-
ги: дає змогу проводити моніторинг людського розвитку селян у
розрізі регіонів; здійснювати методологічно коректні зіставлення
як за загальним індексом, так і за індексами, розрахованими за
окремими аспектами людського розвитку в територіально-
адміністративних одиницях країни; надавати наукове підґрунтя
соціально-економічній політиці держави в кожному конкретному
регіоні відповідно до особливостей рівня його економічного роз-
витку. Крім того, методика побудови інтегрального індексу дає
можливість зменшувати або збільшувати кількість і якість показ-
ників, що входять до його складу, а також і змінювати кількість
аспектів людського розвитку відповідно до змін в економічній
системі, способі, умовах життя тощо.

Запропонована методика є спрощеним варіантом визначення
рівня життя сільського населення і виходить з наявної статистич-
ної бази, яка надає надто обмежену кількість показників, особли-
во за окремими аспектами життя. Слід зауважити, що багато за-
пропонованих, індикаторів рівня життя, зокрема: характеристику
житлового фонду за площею, наявність у сільських домогоспо-
дарствах землі, худоби, техніки; наявність у сільських населених
пунктах закладів охорони здоров’я, освіти, торгівлі, Державна
служба статистики подавала лише у 2001, 2006 та 2014 роках
[283, 284]. З такою періодичністю проводилися вибіркові обсте-
ження сільських домогосподарств на предмет визначення рівня
життя селян. Через брак коштів у 2011 році таке обстеження не
проводилося, що суттєво ускладнило обрахунок індексів рівня
життя селян. На жаль, сучасний етап реформування аграрного
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сектору характеризується швидкими негативними змінами соціа-
льно-економічної сфери (стрімке скорочення чисельності сільсь-
кого населення, його старіння, зменшення зайнятості в сільсько-
му господарстві, зменшення доходів селян тощо), що потребує
щорічного моніторингу соціально-економічних індикаторів рівня
життя сільського населення. Розширення інформаційної бази
вможливить точніше оцінювання рівня життя селян за регіонами
і своєчасне вживання відповідних заходів щодо його підвищення.

Як відомо, Державна служба статистики України за націона-
льною методикою веде щорічні розрахунки індексів регіонально-
го людського розвитку, які від 1999 року щорічно публікують у
відповідному статистичному бюлетені [246]. У ньому відобража-
ється рівень життя населення всіх областей, АР Крим, міст Києва
та Сімферополя. Показники людського розвитку наводяться тут
без поділу за місцем проживання. Разом з тим падіння рівня жит-
тя, поширення бідності серед сільського населення зумовлює не-
обхідність щорічного моніторингу рівня його життя і відобра-
ження основних його індикаторів та інтегральних індексів
людського розвитку у статистичному збірнику. З цією метою на-
явний збірник доцільно доповнити інформацією про диференціа-
цію рівня життя сільського населення, відображену в індексах
регіонального людського розвитку сільського населення. Це по-
требуватиме копіткої роботи й відповідного її фінансування з до-
повнення низки статистичних збірників, таких як «Витрати і ре-
сурси домогосподарств України», «Соціальні індикатори рівня
життя населення», «Соціальний захист населення України», «На-
селення України» тощо відповідними показниками, але без до-
стовірної й достатньої інформації про сучасний стан справ на селі
неможливо виявити найгостріші соціально-економічні проблеми
того чи того регіону, розробити й обґрунтувати заходи з усунен-
ня диспропорцій у рівні розвитку сільських територіальних гро-
мад чи подолати сільську бідність [141, с. 72–73].

Як уже зазначалося, рівень життя населення пов’язаний з його 
зайнятістю, але і зайнятість певною мірою зазнає впливу рівня 
життя і суттєво залежить від рівня доходів. Досліджувані катего-
рії, окрім взаємного впливу відчувають вплив багатьох інших 
чинників, серед них дедалі вагомішою стає глобалізація 
економіки світу. Зростання ролі глобалізації економіки, яка 
невпинно набирає обертів і кардинально впливає на всі аспекти 
людського життя, зокрема на зайнятість населення і рівень його 
життя є характерною особливістю сучасного економічного 
розвитку.
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1.4. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Зайнятість сільського населення як економічна категорія є 
надзвичайно складним явищем і зазнає впливу великої кількості 
чинників. Останнім часом дедалі сильніше стає вплив глобалізації 
на загальну структуру зайнятості, її динаміку та закономірності 
розвитку, і на сільську зайнятість зокрема. Пришвидшується про-
цес інтеграції національних економік у світові ринки, поглиблю-
ється глобалізація світової економічної системи. У науковій літе-
ратурі існує чимало визначень глобалізації, а у світлі поглиблення 
інтеграційних процесів їх стає дедалі більше. В еко-номічній 
енциклопедії, наприклад, наведено таке її визначення: 
«Глобалізація — категорія, яка відображає процес обміну това-
рами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за 
межі кордонів і з 60-х років ХХ століття набуває форми постійного 
і неухильно зростаючого міжнародного переплетіння національ-
них економік» [74, с. 264]. Деякі дослідники цієї проблеми частіше 
ставлять акцент на перерозподілі економічних і політичних функ-
цій між державою, ТНК і міжнародними організаціями [56, с. 28].

Характерними рисами глобалізації є поява транснаціональних
корпорацій (ТНК). За визначенням Конференції ООН з торгівлі
та розвитку (ЮНКТАД), ТНК — це «підприємства, що склада-
ються з материнського підприємства та його закордонних філій»,
при цьому ТНК можуть мати статус корпорації, або не мати його
[375]. Загалом на ТНК припадає близько 50 % світового промис-
лового виробництва та понад 70 % світової торгівлі, причому
40 % її відбувається всередині ТНК за внутрішніми цінами кор-
порацій. Бюджети деяких ТНК перевищують бюджети окремих
країн. В основному це багатогалузеві формування. Так, з-поміж
500 найбільших ТНК США мають у середньому підприємства 11
галузей, а найпотужніші охоплюють по 30–50 галузей. Нині най-
впливовішими є 500 найбільших корпорацій. За даними ООН,
наприкінці 1990-х років. у глобальних компаніях працювало бли-
зько 150 млн осіб, причому майже 40 % з них були співробітни-
ками зарубіжних філій. Понад 50 % працівників ТНК, зайнятих за
кордоном, працювали у промисловорозвинених країнах, 47 % —
у країнах, що розвиваються [197, с. 19]. Найхарактернішими ри-
сами сучасних ТНК є те, що зазвичай вони справляють суттєвий
вплив у країнах, впливають на громадськість, а також мають по-
літичне лобі. Велику роль вони відіграють у глобалізації та за-
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безпеченні інноваційного розвитку. Відомо, що 80 % інвестицій у
науково-дослідні розроблення здійснюють ТНК.

До інших характерних рис глобалізаційних процесів слід від-
нести розвиток малого та середнього бізнесу, оскільки дедалі бі-
льшого значення набуває індивідуалізація праці, спричинена пе-
реходом від масового виробництва до дрібних серій продукції
широкого асортименту, або продукції на замовлення. Помітним є
й розширення світової торгівлі, поглиблення фінансової інтегра-
ції країн і поширення міжнародної трудової міграції. Розвиток
глобалізації сприяє формуванню єдиного глобального ринку,
метою якого, в ідеалі, є якомога ефективніше використання ре-
сурсів на засадах міжнародного поділу праці. Серед переваг, які
надає глобалізація національній економіці, полегшення госпо-
дарської взаємодії між державами, чому сприяє технічний про-
грес у сфері транспорту, техніки і зв’язку, поступове зниження
обмежень у торгівлі товарами (впровадження принципів СОТ).
Крім того, до цих переваг, можна віднести створення умов для
розширення безперешкодного доступу країн до передових досяг-
нень розвитку науки та техніки. Безперечною перевагою глобалі-
зації є також розширення ринків збуту для конкурентоспромож-
них країн і можливостей щодо зайнятості населення.

Разом з тим глобалізація приховує чимало небезпек і ризиків,
особливо для країн з недостатньо розвиненою економікою, оскі-
льки глобалізаційні процеси, як правило, відбуваються стихійно,
без цілеспрямованого впливу світової спільноти, чим загострю-
ють наявні проблеми національних економік. Так, помітно зрос-
тає вплив зовнішніх чинників на розвиток національних еконо-
мік. Відмінності в рівнях розвитку країн поглиблюються мірою
розвитку глобалізаційних процесів. Світова економіка представ-
лена двома групами країн; з одного боку, це невелика група роз-
винених держав, які здебільшого й отримують користь від глоба-
лізації і певною мірою диктують умови співпраці, з іншого —
сила-силенна слабко розвинених, держав не здатних належним
чином конкурувати з першими, тож змушених приймати їхні
умови гри на шкоду собі. Про розшарування соціально-
економічного розвитку країн і поглиблення нерівності в розподілі
доходів свідчать такі цифри. Якщо у 60-ті роки минулого століт-
тя доходи 20 % найбагатшого населення перевищували доходи
20 % найбіднішого населення у 30 разів, то на початку 2000-х ро-
ків розрив сягав 90 разів. Аналогічні ж тенденції спостерігаються
й у розподілі іноземних інвестицій. Так, у 2014 році загальний
світовий обсяг іноземних інвестицій становив 2,04 трлн дол.
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США, з них понад 20 % (0,41 трлн дол.) інвестицій припадало на
США, ще 20 % — на ЄС [374].

Поглиблення глобалізаційних процесів справляє вплив на за-
йнятість населення та соціально-трудові відносини. Можна виок-
ремити певні світові тенденції зайнятості, спричинені глобаліза-
ційними процесами. Передусім це вплив розвитку науки і техніки 
на структурну перебудову економіки, що призводить до скоро-
чення, або зникнення одних галузей і появи та розвитку інших, 
нових. Дедалі більшого поширення набуває сфера послуг і, зок-
рема, телекомунікаційних послуг, оскільки саме вона виступає 
фундаментом інформаційної економіки. Обсяг світового ринку 
телекомунікаційних послуг у 2004 році перевищував 1200 млрд 
дол., а інвестиції в їх розвиток наблизилися до 200 млрд дол. Се-
ред 500 найбільших корпорацій світу 36 — це телекомунікаційні 
компанії із сумарною капіталізацією 1,57 трлн дол. [79, с. 42]. В 
Україні зайнятість у сфері послуг також зростає, проте помітним 
є її переважання у сфері невиробничих, але нераціональних за 
структурою послуг.

Поширення інформаційних і телекомунікаційних технологій 
активізує розвиток мережевої економіки і, в її рамках, телеком-
ютингу та інших інноваційних форм зайнятості як нових виро-
бничих відносин інформаційної економіки. За умов динамічного 
розвитку глобальних і локальних комп’ютерних мереж з’явля-
ються віртуальні підприємства – групи працівників, які викону-
ють спільну роботу незалежно від місцезнаходження, на відстані 
від місця видачі завдання та використання його результатів. По-
ширення дистанційної зайнятості ( телероботи, телеком’ютинг) 
ілюструють такі факти: у США частка таких зайнятих ще на по-
чатку 2000-х становила третину від усіх зайнятих, у Європі теле-
роботою було охоплено понад 8 % [126, с. 81]. Обсяги дистан-
ційної зайнятості в Україні в той час становили приблизно 1 %, 
хоча точно оцінити кількість телевокерів складно через суттєву 
тінізацію цієї сфери зайнятості. Нині обсяги дистанційної зайня-
тості в усіх країнах значно вищі. Основною перешкодою на шля-
ху поширення цього виду зайнятості в Україні виступають ще 
досить низька частка користувачів інтернету ( користувачами ін-
тернету в Європейських країнах є переважна більшість населення)
(табл. 1.3). Недостатньою є й обізнаність населення з перевагами 
користування інтернет-мережею (лише 6 % споживачів в Україні 
купували або робили замовлення через інтернет [1, с. 30]), доволі 
низькою залишається купівельна спроможність населення, що 
обмежує можливості  придбання  комп’ютерної  техніки тощо. Ра-
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зом з тим дистанційна зайнятість в Україні поширюватиметься 
надалі, оскільки для цього є певні передумови: розроблена нор-
мативно-правова база розвитку електронного бізнесу (Указ Пре-
зидента України «Про першочергові завдання щодо впроваджен-
ня новітніх інформаційних технологій» № 1497/2005, Закони 
України « Про електронний документообіг», «Про електронний 
цифровий підпис», «Про захист персональних даних», «Про те-
лекомунікації», «Про платіжні системи та переказ грошей в 
Україні» та ін. [229, 230, 220, 221, 222]); постійно зростає рівень 
інформатизації суспільства (розвиток телекомунікаційних техно-
логій, національного сектору глобальної мережі, зростання за-
безпеченості населення комп’ютерами і ліцензійними програма-
ми), зростає потреба роботодавців у телевокерах тощо.

Таблиця 1.3
КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ТА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ У 2000 ТА 2014 РОКАХ

2000 рік 2014 рік 2014 рік
до 2000 року, разів
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Австрія 33 76 81 152 2,45 2
Бахрейн 6,2 31 91 173 14,7 6,6
Білорусь 1,9 0 59 123 31,1
Велика Британія 26,8 74 91,6 124 3,41 1,68
Канада 51,3 28 87,3 81 1,7 2,9
Китай 1,8 7 49,3 92 27,4 13,1
Німеччина 30,2 58 86,2 120 2,85 2,07
Польща 7,3 18 66,6 149 9,12 8,2
Російська Федерація 2,0 2 70,5 155 35,2 77,5
США 43,1 38 87,4 110 2,0 2,89
Україна 0,7 2 43,4 144 62,0 72
Франція 14,3 49 83,8 101 5,86 2,06
Японія 30,0 53 90,6 120 3,02 2,26
Євросоюз 23,7 54 78,1 123 3,3 2,3
Світ 6,8 12 40,7 97 5,99 8,08

Джерело: сформовано автором за: [374]

(на 100 осіб)
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Бурхливий розвиток науки і техніки в усіх галузях національ-
ного господарства сприяє підвищенню продуктивності праці, але,
зумовлює скорочення робочих місць, особливо тих, що потребу-
ють малокваліфікованої робочої сили. Це неминуче призводить
до зростання рівня безробіття серед вказаної категорії працівни-
ків. Наприклад, у Франції безробіття некваліфікованих працівни-
ків сягає 43 %, що майже як у 4 рази перевищує середній рівень
безробіття по країні [273, с. 72].

Як уже зазначалося, помітним проявом світових тенденцій у
сфері зайнятості і соціально-трудових відносин є посилення
впливу ТНК на формування і розвиток національних ринків
праці, створення нових сегментів і нових стратегій його розви-
тку. Характерною особливістю впливу ТНК на ринок праці в
Україні є поширення їх у працемістких виробництвах, які не
потребують упровадження новітніх досягнень науки, що зумо-
влено надлишковістю і дешевизною робочої сили в країні. Най-
більшим негативним наслідком цього є уповільнення приходу
з-за кордону прогресивних технологій, проте позитивні момен-
ти також мають місце. Зокрема, збільшення кількості робочих
місць (хоч не завжди престижних і не завжди з високою опла-
тою), зменшення напруження на ринку праці, можливість за-
безпечення певного рівня життя працівників цих компаній. По-
при посилення ролі ТНК у глобалізаційних процесах і сфері
формування соціально-трудових відносин помітним є зростан-
ня ролі малих і середніх підприємств, які, з одного боку, не
можуть бути конкурентами першим, проте через деконцентра-
цію виробництва стають дедалі значимішими у створенні робо-
чих місць.

Інша ознака впливу глобалізації на сферу зайнятості — поши-
рення неформальної зайнятості, причому як у слабко розвинених,
так і у високорозвинених країнах. Переважна частина зайнятих у
неформальному секторі економіки — жінки, що свідчить про їх
низьку конкурентоспроможність на ринку праці. Окремо слід на-
голосити на невпинне поширення самозайнятості населення. По-
мітним є вищий відсоток самозайнятих у країнах, де ринок праці
жорстко регулюється державою. Так, у країнах ОЕСР частка са-
мозайнятих дорівнює 13,1 %, в Іспанії та Італії — 15,7–23,2 %, у
США та Канаді, країнах ліберального ринку праці, цією формою
зайнятості охоплено 6,4–8,7 %. [36, 2006, с. 37]. Поширення не-
формальної зайнятості хоча й допомагає неконкурентоспромож-
ній частині робочої сили забезпечити собі мінімальний рівень
життя, проте має чимало негативних рис серед, яких і незадові-
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льні умови праці, і недотримання трудового законодавства щодо
кількості відпрацьованого часу, і відсутність соціальних гарантій
для працівника тощо. Особливістю розвитку самозайнятості в
Україні є її зосередження в малоефективному секторі сільського
господарства й у торговельно-посередницькій сфері, що, безумо-
вно, суперечить пропорціям самозайнятості в розвинених краї-
нах, де мале і мікропідприємництво закріплюється у галузях ін-
формаційних технологій.

До тенденцій у сфері зайнятості можна віднести також зрос-
тання розшарування зайнятих за рівнем оплати праці. Поглиблю-
ється розрив у доходах різних категорій персоналу, малокваліфі-
кована і некваліфікована робоча сила оцінюється у сотні разів
нижче, ніж праця керівників крупних компаній. Співвідношення
посадового окладу менеджера вищої керівної ланки і середньої
заробітної плати подекуди сягає 500 : 1 [273, с. 72]. Ясна річ,
великі транснаціональні компанії мають надприбутки і можуть
платити своїм керівникам такі кошти, одначе така диференціа-
ція в оплаті праці посилює соціальну напруженість у суспільст-
ві, веде до зростання незадоволеності робітників своїм стано-
вищем і до виникнення конфліктів.

Суттєвий вплив глобалізації на зайнятість населення та ди-
наміку і тенденції розвитку світового ринку праці справляє по-
стійне зростання трудової міграції. На початку 2000-х років у
світі налічувалося понад 40 млн працівників-мігрантів, або бли-
зько 2 % усього працездатного населення світу. Загальний сві-
товий обсяг міграції від 2000-го року до 2015 року зріс із 172,3
до 243 млн осіб. Міграція до країн Євросоюзу становила напри-
кінці 1990-х років 700 тис. осіб [332, с. 14]. Загальний обсяг міг-
рації у країнах ЄС збільшився із 34 до 54 млн осіб [374]. В
Україні проблеми трудової міграції є особливо гострими й не-
однозначно впливають на рівень зайнятості та безробіття насе-
лення. З одного боку, триває виїзд висококваліфікованої робочої
сили, найосвіченішої її частини, а також працездатного насе-
лення із західних регіонів (регіонів високого безробіття) до
країн із вищим рівнем життя. З іншого боку, експортуючи робо-
чу силу до розвинених країн, Україна імпортує іноземних робі-
тників зі слаборозвинених країн, чию працю нині використову-
ють на непрестижних роботах із важкими умовами та ручною
працею. І хоча обсяги імпорту іноземної робочої сили поки не-
великі, (за даними офіційної статистики, трохи більше 2 тис.
осіб, проте насправді їх значно більше), але мірою подальшого
розвитку економіки й досягнення економічного зростання стане
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можливим приплив до країни високоінтелектуальної робочої
сили.

Окреслені тенденції зайнятості населення призвели до того,
що світовий ринок праці на сучасному етапі цивілізаційного роз-
витку характеризується вкрай нерівномірними пропорціями. Це
стосується як рівня розвитку людського капіталу, ефективності
його використання (продуктивність праці), так і рівня життя й
соціальних гарантій, які суттєво різняться залежно від рівня еко-
номічного розвитку країни.

Ядром постіндустріальної економіки, як відомо, виступає 
сфера послуг. Остання є вельми різнорідною за складом і охоп-
лює широкий спектр галузей — від транспорту, зв’язку, торгівлі, 
побутового обслуговування, науки, освіти, охорони здоров’я до 
фінансових, інформаційних, професійних і ділових послуг. Усі 
вони об’єднуються як кінцевим продуктом специфічним товаром
— послугою, так і загальними закономірностями розвитку та 
впливу на господарські процеси.

На сучасному етапі цивілізаційного розвитку пришвидшене
зростання сфери послуг є головною тенденцією господарського
розвитку економічно розвинених країн. Найшвидшими темпами
йшло зростання цього сектору у другій половині минулого сто-
ліття. Прикладом є розвиток економіки США. Причинами дина-
міки розширення сфери послуг у цей період були такі масові
процеси, як автомобілізація країни, масове залучення до госпо-
дарської діяльності жінок, підвищення цінності вільного часу, що
спричиняло зростання попиту на побутові й культурно-
розважальні послуги, послуги освіти, охорони здоров’я. Розвиток
великого бізнесу за умов зростання конкуренції збільшував по-
пит на послуги наукової сфери, маркетингу, менеджменту, рек-
лами та інших ділових послуг. Зрештою у середині 1970-х частка
сфери послуг у ВВП США зросла удвічі [54, с. 44].

Основними чинниками розвитку сфери послуг у цей період
можна назвати бурхливий розвиток науки і техніки і, зокрема,
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). До речі, остан-
ні набули конче важливого значення в оснащенні виробництва
інформаційно-комунікаційною технікою у сфері послуг. Саме в
цій сфері формувався основний попит на комп’ютерну техніку
й інформаційні технології. Наприкінці 90-х частка цього сек-
тору становила 65 % усіх закупівель комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення приватного сектору, 78 % комп’ю-
терної техніки, 95 % комунікаційного обладнання, 95 % офісної
техніки та обладнання. На початку цього століття серед десяти
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галузей із високою питомою вагою ІКТ у складі основного ка-
піталу 8 були галузями послуг. За даними Бюро економічного
аналізу США, частка ІКТ у юридичних послугах становить 38 %
вартості основного капіталу, в оптовій торгівлі – 31 %, у діло-
вих послугах – 30 %, в освітній сфері – 26 %. Лідерами в осна-
щенні новими технологіями є телекомунікації, інформаційні по-
слуги, транспорт, бухгалтерські, архітектурно-будівельні та
інші послуги.

Нові технології суттєво змінюють зміст і характер сфери по-
слуг за рахунок нових видів сервісу розширення мобільних видів
комунікацій та інформаційних послуг. Кількість фірм, що нада-
вали комп’ютерні послуги від кінця 1970-х до початку 2000-х,
зросла у 12 разів (з 10 до 124 тис.), чисельність зайнятих у них
сягнула 2 млн осіб. Однією з важливих причин пришвидшеного
розвитку сфери послуг стали інституціональні перетворення і,
зокрема, програми приватизації та дерегулювання. Від кінця
1970-х років у США впроваджувалися великомасштабні програ-
ми лібералізації банківських послуг, дерегулювання транспортної
та телекомунікаційної інфраструктури. У 1977 році частка галу-
зей, що підлягали повному державному регулюванню, наближа-
лася до 20 %, на початку 2000-х вона скоротилася до 6,6 %. Полі-
тика роздержавлення дала позитивний ефект: на ринок вийшли
нові виробники, збільшився асортимент послуг, скорочувалися
витрати і ціни.

Особливо слід сказати про розвиток ділових і професійних
послуг, який відбувався, перш за все, через загострення конку-
ренції у сфері бізнесу під час масштабної реструктуризації гос-
подарської системи у 1970–1980 роках, коли фірми мусили
концентрувати свої зусилля на основному виді своєї діяльності,
і залишати непрофільні послуги (переважно наукомісткі), ін-
шим суб’єктам ринку. Попит на такого роду послуги зумовив
виникнення та розвиток великої кількості фірм, що надавали
бізнесу консалтингові послуги, послуги аудиту, маркетингу,
менеджменту, реклами, інформатизації та комп’ютеризації,
зв’язків з громадськістю тощо. Доцільно відмітити в цьому
зв’язку розвиток аутсорсингу, який передбачає надання спеціа-
лізованими фірмами роботодавцям необхідної робочої сили за
тимчасовими контрактами. За деякими оцінками, аналогічними
контрактами на початку 2000-х було охоплено близько 2 млн
працівників, а за прогнозами очікується, що так працюватиме
до 40 % робочої сили. Нині сфера ділових й інформаційних по-
слуг в економіці США відіграє відчутну роль. У 2003 році її ча-
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стка у ВВП США перевищувала 10 %, що вже тоді було значно
більше сумарної частки автомобілебудування, хімічної промис-
ловості й електронного машинобудування. На той період у цій
сфері працювало 10 млн осіб, або 7 % усіх зайнятих. Нині кон-
центрація активів у цій сфері відбувається надзвичайно інтен-
сивно. Деякі аудиторські, консалтингові, фінансові фірми зрос-
ли до розмірів ТНК.

Важливу роль у пришвидшенні розвитку сфери послуг у США
відіграли наукові дослідження і розробки (ДР). Останнім часом
частка у витратах приватного сектору на ДР у сфері послуг зрос-
ла з 5 % на початку 1980-х до майже 40 на початку 2000-х. Особ-
ливо це стосується сфери ділових і професійних послуг і телеко-
мунікацій, де наукомісткість продукції (відношення витрат на ДР
до вартості, доданої обробкою) становила у програмному забез-
печенні 22 %, у системній інтеграції та управлінні інформацій-
ними системами – 17 %, архітектурно-інжинірингових та управ-
лінських послугах – 8 %.

Помітним також є підвищення наукомісткості низки тради-
ційних галузей послуг, наприклад торгівлі, де індекс наукоміс-
ткості 5,3 %, що вище, ніж у промислових компаніях. У під-
вищенні науково-технологічного рівня соціальних галузей
велике значення має бюджетне фінансування фундаменталь-
них досліджень природничих, суспільних і гуманітарних наук.
Особливе значення відводиться сфері охорони здоров’я, де на
дослідження спрямовують до чверті наукового бюджету, що
поступається тільки обсягам витрат оборонного значення. Що
стосується робочої сили для сфери послуг, то особливих про-
блем тут не виникало. Галузь поглинала основну частину при-
росту трудових ресурсів і тих, що вивільнялися внаслідок
структурних зрушень в економіці (38,2 млн з 39 млн осіб за
1980–2002 роки).

Розвиток сфери послуг виявляється у зростанні частки валової 
доданої вартості у ВВП, яке відбувається водночас зі скорочен-
ням частки промислового та сільськогосподарського виробницт-
ва. Внесок цієї сфери у приріст ВВП на початку 2000 року стано-
вив 75,7 %, а у 2014-му зріс до 78 %, тоді як частка промислового 
виробництва скоротилася із 23,3 до 20,7 %. Подібні тенденції 
поширення сфери послуг властиві переважній більшості розви-
нених країн (табл.1.4).
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Таблиця 1.4
ЧАСТКА ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ, 

ПРОМИСЛОВОСТІ  ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ВВП  ДЕЯКИХ 
КРАЇН СВІТУ 

Сфера послуг Промисловість Сільське господарство
Країни

2000 2014 2000 2014 2000 2014

Аргентина 66,9 62,9 28,1 28,0 5,1 8,3

Австрія 66,5 70,6 34,6 28,0 1,8 1,4

Білорусь 46,7 50,0 39,2 41,4 14,2 8,6

Бельгія 70,9 77,1 27,8 22,2 1,3 0,7

Бразилія 67,7 70,8 26,7 24,0 5,5 5,2

Болгарія 61,6 67,6 25,8 27,2 12,6 5,3

Китай 39,8 48,1 45,4 42,7 14,7 9,2

Франція 74,3 78,7 23,3 19,6 2,3 1,7

Німеччина 68,0 69,0 30,9 30,3 1,1 0,7

Греція 72,9 80,4 21,0 15,8 6,1 3,8

Угорщина 62,5 64,4 31,8 31,2 5,7 4,5

Індія 51,0 52,6 26,0 30,0 23,0 17,4

Італія 70,0 74,3 27,1 23,6 2,8 2,2

Іспанія 65,1 75,1 30,7 22,4 4,1 2,5

Японія 67,3 72,0 31,1 26,9 1,6 1,2

Польща 63,9 64,5 32,8 32,5 3,3 2,9

Російська Федерація 55,6 63,7 37,9 32,1 6,4 4,2

Туреччина 57,4 64,9 31,3 27,1 11,3 8,0

Україна 46,6 62,8 36,3 25,4 17,1 11,8

Велика Британія 72,0 78,0 27,1 20,9 0,9 0,7

США 75,7 78,0 23,2 20,7 1,2 1,3

Світ загалом 64,3 68,5 30,5 27,6 5,2 3,9

Джерело: сформовано автором за: [374].

Перетворення у сфері послуг спричинили зміну в суспільній
свідомості значення та змісту категорії «послуга»; остання тепер
найчастіше асоціюється з високотехнологічними й інтелектуа-
льними продуктами – інформаційними, телекомунікаційними,
діловими, професійними тощо. У нових галузях послуг дедалі
помітнішою стає інтеграція матеріального і нематеріального ви-
робництва як фундаменту постіндустріальної економіки.

( % до ВВП)
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Зростання обсягів виробництва послуг і підвищення їх ефек-
тивності спричинене в основному прогресом науки і технологій,
інституціональними й структурними перетвореннями і глобаліза-
ційними процесами. Прискоренню динаміки сфери послуг сприя-
ли також розвиток нематеріальної інфраструктури і підвищення
якості людського капіталу, завдяки великим інвестиціям у під-
вищення освітнього й кваліфікаційного рівня працівників, стиму-
лювання їхньої творчої ініціативи.

Отже, динамізм сфери послуг США зумовлений такими чин-
никами: порівняно вищий рівень підприємницької свободи, при-
ватизація та дерегулювання у сфері послуг; високий рівень кон-
куренції, прийнятна для бізнесу система оподаткування й
розвинена фінансово-кредитна інфраструктура, низька інфляція;
порівняно низькі адміністративні та правові бар’єри входження
нових фірм на ринок послуг; сприятлива макроекономічна полі-
тика держави, спрямована на розгортання приватної ініціативи,
гнучкий ринок праці, здатний оперативно реагувати на потреби
галузі в необхідній робочій силі.

У перспективі тенденції зростання ролі сфери послуг у забез-
печенні економічного зростання збережуться і навіть посилюва-
тимуться. Щодо інших перспектив розвитку економіки США та її
пропорцій передбачається подальше техніко-технологічне пере-
озброєння її у напрямі подальшої електроніфікації всіх сфер
людського життя і діяльності. Очікується подальший розвиток і
зростання групи наукомістких галузей і високотехнологічних ви-
робництв машинобудівельного комплексу та хімічної промисло-
вості. Загальне підвищення ефективності господарства забезпе-
чуватиметься за рахунок зростання економії всіх видів ресурсів
на основі розширення використання замінників, підвищення ефе-
ктивності використання сировини, імпорту якісної дешевої про-
дукції деяких галузей.

Посилення, глобалізаційних процесів спостерігатиметься й
надалі, причому інтеграція виробництва відбуватиметься не тіль-
ки на галузевому та національному рівні, а й на рівні світової
економіки. Під впливом глобалізації збережуться тенденції у змі-
ні структури галузей економіки в напрямі подальшого розширен-
ня сфери послуг і зростання чисельності зайнятих в ній на тлі
скорочення зайнятості в сільському господарстві й видобувній
промисловості. Якщо у 2000 році в сільському господарстві
США було зайнято 1,6 % працездатного населення, то, за деяки-
ми оцінками, до 2020 року очікується скорочення зайнятості в
цій галузі до 1 %, виробництво продукції сільського господарства
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становитиме 1 % у загальному обсязі ВВП [25, с. 74]. Скорочення
зайнятості в сільському господарстві забезпечуватиметься пода-
льшим підвищенням продуктивності праці в цій галузі. Отже, на-
віть у країні, яка має певні переваги для розвитку сільського гос-
подарства, зайнятість у цьому секторі практично буде зведена до
мінімуму. Подібні тенденції скорочення сфери матеріального ви-
робництва і особливо сільського господарства та розширення
сфери послуг можна очікувати і в інших країнах, зокрема в
Україні. Скорочення чисельності сільського населення та зайня-
тості в сільському господарстві відбувається на тлі підвищення
продуктивності праці зайнятих у галузі (табл. 1.5).

Таблиця 1.5
ЧИСЕЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ, 

ЗАЙНЯТОГО  У  СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  Й  ОБСЯГ ДОДАНОЇ 
ВАРТОСТІ  У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ У 2011 ТА 2014 РОКАХ
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Білорусь 25 10 8151 24 10 9835
Велика Британія 18 1 30697 18 1 33716
Іспанія 21 4 36539 21 4 41740
Італія 32 4 47093 31 4 52519
Індія 69 47 691 68 … 716
Китай 49 3 687 46 … 791
Молдова 55 28 1797 55 29 2638
Німеччина 26 2 28902 25 1 39432
Польща 39 12 3150 39 11 3598
Російська Федерація 26 8 5988 26 7 6301
Туреччина 29 23 6288 27 20 6855
Україна 31 20 4418 31 15 5495
Франція 21 3 75181 21 3 84574
Японія 9 4 42879 7 4 50720

Джерело: сформовано автором за: [374].

Теоретичним підґрунтям розвитку світової економіки і глоба-
лізаційних процесів, як відомо, виступає «Теорія порівняльних
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витрат», розроблена Д. Рікардо у 1817 році, суть якої зводиться
до того, що кожна національна економіка має спеціалізуватися на
виробництві того виду товару, для якого в неї є найкращі умови
— так звані переваги порівняно з іншими виробниками (дешева
сировина, робоча сила, розвинена інфраструктура, близькість ри-
нків збуту тощо). Завдяки світовому поділу праці товари та по-
слуги вироблятимуться максимально ефективно, виходячи з того
рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що
склалися у світовому господарстві. Кожна країна, таким чином,
зможе забезпечити найвищу ефективність своєї економічної сис-
теми та забезпечити найвищій рівень життя своїм громадянам.

Такою є теоретична й ідеальна картина розвитку світової еко-
номіки. На практиці вказані ефекти від поглиблення інтеграцій-
них процесів досягаються далеко не завжди, або, точніше, далеко
не для всіх учасників глобалізаційних процесів. Підтвердження
того наводилися вище (це і поглиблення нерівності в розподілі
доходів, і зростання безробіття у деяких країнах, і вповільнення
темпів економічного зростання). Тому в сучасній економічній те-
орії вельми поширені антиглобалістські думки, які здебільшого
відображають незадоволення розподілом прибутків і непрозоріс-
тю цього процесу. Висновки і застереження антиглобалістів щодо
негативних наслідків і загроз глобалізації для національних еко-
номік не позбавлені сенсу і переконливого обґрунтування. Так,
відомий французький економіст, лауреат Нобелівської премії
Алле Моріс справедливо зазначає: «Далеко не доведено, що
шлях, пов’язаний зі стихійним і вільним функціонуванням рин-
ків, може покращити стан усіх соціальних груп у кожній країні.
Навіть не доведено, що це спонтанне і вільне функціонування
може насправді привести до ситуації максимальної ефективнос-
ті» [4, с. 114]. Крім того, не можна не погодитися з тим, що стру-
ктура порівняльних витрат не залишається незмінною із плином
часу, особливо у сфері промислового виробництва, де нинішні
переваги у найближчому майбутньому можуть перейти до іншої
країни. Не викликає сумнівів і те, що глобалізаційні процеси від-
буваються під потужним впливом переважно американських ба-
гатонаціональних компаній і багатонаціональних компаній усьо-
го світу, які мають численні філії, володіють величезними
фінансовими коштами, практично уникають будь-якого контро-
лю, а отже, мають величезну політичну владу.

Аналізуючи статистичні показники обсягів національного ви-
робництва, рівня зайнятості, безробіття, інші макроекономічні
індикатори Франції за майже 50-річний період, А. Моріс довів
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негативні наслідки глобалізаційної вільної торгівлі. Основними з
них він назвав уповільнення темпів економічного зростання, ско-
рочення зайнятості та зростання безробіття в економіці Франції.
Якщо впродовж 1950–1974 років темп приросту реального ВВП
становив 4,91 %, то у 1974–1991 — у період активного впрова-
дження принципів вільної торгівлі й розвитку глобалазаційних
процесів — він скоротився майже вдвічі й становив лише 2,27 %
[4, с. 68]. У цей період спостерігалося також уповільнення темпів
приросту населення (з 0,96 % з 1950-го до 1974 року до 0,49 % у
1974–1991 роках) і зростання рівня безробіття.

Для характеристики безробіття А. Моріс застосовує показники
сукупної неповної зайнятості, яка спричинена п’ятьма складови-
ми: структурою соціальної політики, глобалістською вільною то-
ргівлею, імміграцією з-за меж співробітництва, технологічним
прогресом і кон’юнктурною складовою. З цих складових, за його
розрахунками, найбільше сукупна неповна зайнятість зумовлена
саме глобалістською вільною торгівлею; її вплив оцінюється на
рівні 50,7 % у 1995–1997 роках. Безробіття, або сукупна неповна
зайнятість, спричинена вільною торгівлею, є результатом конку-
ренції з країнами із низькою заробітною платою і низьким техно-
логічним рівнем. Глобалістська політика вільної торгівлі викли-
кає тим більше явне безробіття, чим вищі мінімальні ставки
заробітної плати. Друге і третє місце за впливом займають соціа-
льна політика (24,5 %) та імміграція (17 %) [4, с. 82]. Безробіття,
пов’язане із соціальною політикою, є результатом загального об-
сягу витрат на заробітну плату, мінімальної заробітної плати, не-
гнучкості ринку праці і добровільного безробіття.

Що стосується спеціалізації, то в галузі сільського господарс-
тва А. Моріс фіксує негативні аспекти небажаної спеціалізації. 
Вільна торгівля, за його словами, може призвести до майже пов-
ного знищення сільськогосподарського виробництва у Євросою-
зі, що зумовлено порівняльними перевагами для розвитку цієї га-
лузі у таких країнах, як США, Нова Зеландія, Австралія, Арген-
тина. Зникнення сільського господарства ЄС ставить під загрозу 
його продовольчу безпеку і незалежність. А. Моріс виступає про-
ти надто швидкого вивільнення робочої сили з аграрного секто-
ру. У 1950–1974 роках чисельність зайнятих в аграрному секторі 
Франції скорочувалася в розумних межах — з 25 до 10 % у 1974 
році, глобалізація ж призвела до того, що у період до 1985-го 
зайнятість в цьому секторі скоротилася до 6,4 %, у 1990-му —до 5 
%, у 1995-му — до 4 %. «Уже нинішня частка зайнятих в аг-
рарному секторі ставить під загрозу продовольчу самозабезпече-
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ність країни і саму її суть, надалі очікується її скорочення. Тому
життєво важливим питанням — в економічному, соціальному і
культурному плані – є для Франції збереження мінімуму, тобто
5 % активного населення в сільському господарстві» [4, с. 24].
Отже, навіть для такої високорозвиненої країни як Франція гло-
балізаційні процеси несуть не тільки позитивні наслідки; надто
помітним є і їхній негативний вплив.

Адаптація світової спільноти до глобалізаційних процесів пла-
нувалася через розвиток національних економік на підставі най-
вищих моральних норм, самообмежень і альтруїзму. Проте на-
справді світова економіка пристосовується до глобалізації через
принципи «соціал-дарвінізму» (виживає сильніший). Процеси
глобалізації розвиваються тому, що вони приносять прибуток
країнам-учасникам, а точніше, керівництву їхніх найвпливовіших
транснаціональних компаній, більший чи менший залежно від рі-
вня економічного розвитку і політичної впливовості країни.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що основними 
закономірностями в динаміці та структурі зайнятості населення у 
розвинених економіках є переважання розвитку сфери послуг, 
особливо ділових, професійних, інформаційних, телекомуніка-
ційних, яке відбувається на тлі скорочення зайнятості у сфері ма-
теріального виробництва і зведення до мінімуму зайнятості в аг-
рарному секторі, що досягається підвищенням продуктивності 
праці в цих галузях, спричиненим інноваційним розвитком; по-
силення впливу на ринок праці ТНК; розвиток і поширення таких 
нестандартних форм зайнятості як дистанційна, аутсорсинг, само-
зайнятість, які здебільшого дістають застосування у сфері високих 
технологій; активізація процесів трудової міграції тощо.

Вплив глобалізаційних процесів на структуру й динаміку за-
йнятості населення в Україні поки що має здебільшого негативне
забарвлення, що виявляється в нераціональній структурі зайнято-
сті (переважання сектору матеріального виробництва і, зокрема,
велика частка зайнятих у сільському господарстві на тлі недоста-
тнього розвитку сфери ділових та інформаційних послуг), у висо-
кому рівні прихованого безробіття, в деінтелектуалізації праці, в
недостатньому попиті на працю у сфері високих технологій, у
відпливі висококваліфікованої частини трудового потенціалу і
багатьох інших причинах. Разом з тим Україна не має і не зможе
залишитися осторонь глобалізаційних процесів. Завданням сьо-
годення є якомога ефективніша інтеграція національної економі-
чної системи у світовий ринок, при цьому за можливості слід ма-
ксимально враховувати досвід інтеграції інших розвинених країн,
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щоб запобігти негативним наслідкам які незмінно тягне за собою
глобалізація. Звісно, цілком уникнути їх не вдасться, але мінімі-
зувати їх можна. Особлива роль у цьому відводиться державній
політиці протекціонізму.

Серед заходів, спрямованих на досягнення ефективної зайня-
тості, в Україні в контексті глобалізаційних процесів слід назвати
структурну переорієнтацію національної економіки на розвиток
високотехнологічних і наукомістких галузей і забезпечення при-
оритетного фінансування їх; розвиток експортоорієнтованих га-
лузей промисловості і стимулювання зростання зайнятості в них;
поступове вивільнення робочої сили зі сфери матеріального ви-
робництва і спрямування її після відповідної перепідготовки у
сферу послуг; регулювання зовнішньої трудової міграції у плані
забезпечення захисту прав мігрантів, які працюють за кордоном;
подальша інформатизація всіх сфер діяльності й життя людини і
розвиток на цій основі дистанційної та інших інноваційних форм
зайнятості населення; активізація діяльності Державної служби
зайнятості (ДСЗ) щодо формування дієвіших стимулів до зайня-
тості у незайнятого населення. Основними напрямами активізації
діяльності ДСЗ України мають бути: розширення доступу насе-
лення до інформації про наявні вакансії, здійснення працевлаш-
тування, професійного навчання та перепідготовки, підвищення
кваліфікаційного рівня безробітних, надання їм інформаційної й
консалтингової підтримки та грошової допомоги для відкриття
власного бізнесу тощо [135, с. 14].

Що стосується зайнятості населення у сільській місцевості, де
проблема безробіття стоїть дуже гостро через стрімке скорочення
сільськогосподарського виробництва та посилення глобаліза-
ційних процесів, то її забезпечення передбачає, окрім підтримки
великих сільськогосподарських підприємств, котрі залишаються
основними роботодавцями на селі, і створення умов для розвитку
малого та середнього підприємництва, сімейних, фермерських
господарств, також створення на селі умов для позааграрної за-
йнятості (перенесення в сільську місцевість несільськогосподар-
ських виробництв, наприклад підприємств з переробки сільсько-
господарської продукції (у Польщі дохід від сільськогоспо-
дарського виробництва має лише 10,4 % сільського населення
[266, с. 35]), розвиток зеленого туризму, де для цього є необхідні
умови, народних ремесел і промислів тощо), адже об’єктивні за-
кономірності цивілізаційного розвитку свідчать про неминуче
скорочення зайнятості в аграрному секторі на користь більш про-
гресивних та ефективних галузей.
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Розділ 2

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

ТА ДИНАМІКА ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ

2.1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Забезпечення ефективної зайнятості сільського населення за-
лежить від багатьох чинників. Найважливішими з них є наявність 
сфери докладання праці на селі, стан ринку праці та розвиненість 
його інфраструктури. Безумовно, ринок праці в сільській 
місцевості не обмежується аграрним виробництвом, оскільки до 
складу його пропозиції входять не тільки працівники сільського 
господарства, а й працівники соціально-культурно-побутової 
сфери, самозайняті та інші категорії працездатного населення, яке 
може пропонувати на ринку свою робочу силу. Так само попит 
сільського ринку праці виходить за межі потреб 
сільськогосподарських організацій в аграрних працівниках, 
оскільки на селі є потреба у фахівцях сфери освіти, охорони 
здоров’я, побутового обслуговування, культури, спорту тощо. 
Разом з тим ці сегменти сільського ринку праці є незначними, 
тому визначальний вплив на зайнятість населення у сільській 
місцевості справляє саме розвиток аграрного сектору економіки.

Значення зайнятості в аграрному секторі важко переоцінити, 
воно зумовлене тим, що саме ця галузь забезпечує продовольчу 
безпеку країни. Рівень задоволення найпершої і найголовнішої по-
треби людини — потреби у продуктах харчування — визначається 
рівнем розвитку й ефективності функціонування галузей АПК і, зо-
крема, сільського господарства. На сучасному етапі в сільському 
господарстві виробляються не стільки продукти харчування, скіль-
ки сировина для переробних галузей промисловості. Важливість 
продовольчої проблеми підтверджується тим, що майже впродовж 
усієї історії існування — від первісного устрою до початку ХХ сто-
ліття — основна маса працездатного населення (понад 80 %) була 
зайнята виробництвом сільськогосподарської продукції. І хоча у ХХ 
столітті, завдяки  бурхливому розвитку  науки і техніки та  впровад-
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женню новітніх досягнень в аграрне виробництво, людина далеко 
просунулася у підвищенні його ефективності (у господарський обіг 
введено значні земельні масиви, винайдено нові сорти сільсь-
когоподарських культур, урожайність яких зросла у десятки разів, 
постійно ведеться селекційна робота з підвищення продуктивності 
сільськогосподарських тварин, відкрито технології виробництва 
сільськогосподарської продукції без використання землі, стало ре-
альним отримання кількох урожаїв на рік у тепличних умовах то-
що), проте вирішити продовольчу проблему вдалося одиницям 
найрозвиненіших країн, серед яких США, Німеччина, Велика Бри-
танія, Франція та інші. Решта країн, а їх переважна більшість (по-
над 150), меншою (нестача окремих продуктів харчування, або пе-
ребої із постачанням окремих із них) чи більшою мірою 
(недоїдання, загибель від голоду значної частини населення) по-
стійно з нею стикаються. За даними Доповіді про людський розви-
ток 2015 року, 795 млн осіб страждають від хронічного голоду [61].

Про високий рівень ефективності сільського господарства
розвинених країн можна судити за огляду на мізерну частку за-
йнятих у цій галузі. У Великій Британії таких 1 %, у Німеччині
2 % у Франції 3 %, в Італії 4 %. Щоправда, частка сільського гос-
подарства є незначною і в національному обсязі виробництва у
цих країнах (коливається від 0,7 до 2,1 % ВВП) (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
ПИТОМА ВАГА ЗАЙНЯТИХ І ЧАСТКА ВДВ* СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА У ВВП У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ У 2011–2014 РОКАХ
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Велика Британія 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7
Німеччина 2 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8
Франція 3 1,8 3 1,8 3 1,8 3 1,8
Китай 3 9,5 ….. 9,5 …. 9,4 …. 9,2
Японія 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4 1,2
Італія 4 2,1 4 2,2 4 2,3 4 2,2
Іспанія 4 2,5 4 2,5 4 2,8 4 2,5
Угорщина 5 4,6 5 4,6 5 4,6 5 4,5
Болгарія 7 5,3 6 5,3 7 5,3 7 5,3
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Закінчення табл. 2.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Російська Федерація 8 4,4 7 3,9 7 4,0 7 4,2
Білорусь 10 9,4 10 9,8 10 8,1 10 8,9
Польща 12 3,3 12 3,2 12 3,3 11 3,4
Україна 20 9,5 20 9,1 20 10,2 15 11,8
Туреччина 23 9,0 22 8,8 22 8,3 20 8,0
Молдова 28 14,8 27 13,4 29 14,8 … 15,0
В’єтнам … 20,1 47 19,7 47 18,4 … 18,1
Індія …. 19 47 18,7 50 18,6 … 17,8
Гвінея 75 22,1 75 … … 20,2 20,1

*ВДВ — валова додана вартість.
Джерело: сформовано автором за: [374].

Утім, така частка працівників не тільки забезпечує продоволь-
чу безпеку своєї країни, а й дає їй можливість експортувати сіль-
ськогосподарську продукцію. Наприклад, частка США у світовій
торгівлі 2010 року становила: по рису — 11 %, яловичині — 14,
пшениці — 28, м’ясу птиці — 33, свинині — 35, бавовні — 41,
сої — 44, по кукурудзі — 54 % [331, с. 86].

Разом з тим у країнах, що розвиваються зайнятість, в аграр-
ному секторі значно вища. У В’єтнамі, та Індії аграрна зайня-
тість сягає близько половини всіх зайнятих, у Гвінеї доходить
до 75 %. Значно вища в цих країнах і питома вага агросектору в
національному обсязі виробництва. Валова додана вартість,
створена в сільськогосподарському виробництві, коливається в
межах 19–22 %.

В Україні ефективність сільського господарства поки не дося-
гає рівня високорозвинених країн, тому в аграрному секторі зайня-
то близько 17 % працездатного населення. Частка продукції сіль-
ськогосподарського виробництва у ВВП — 8,7 % (валова додана
вартість у 2013 році) [295, с. 33]. На початку 1990-х цей показник
становив 18 %, на початку 2000-х — 14,4 % [292, с. 30]. Скорочен-
ня частки сільського господарства в національному обсязі вироб-
ництва є цілком об’єктивним і природним процесом розвитку
економічної системи, що пов’язаний із галузевими структурними
зрушеннями в розвитку сфери ділових та інформаційних послуг,
спричиненими підвищенням продуктивності праці у сфері матері-
ального виробництва і, в тому числі, в сільському господарстві,
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принаймні для розвинених країн. Відомо, що в останніх частка
продукції сільського господарства у ВВП коливається від 2–3 % у
Великій Британії, США, Німеччині до 8 %–11 % в Італії та Японії.
В Україні, на жаль, скорочення частки аграрного сектору в зага-
льному обсязі виробництва пояснюється прямо протилежними
причинами, основними з яких є глибока криза сільського госпо-
дарства, яка характеризується значним падінням обсягів виробни-
цтва всіх видів сільськогосподарської продукції.

Сільське господарство, власне є системотвірним сектором
економіки країни, бо визначає задоволення життєвих потреб
практично всього населення країни, адже є замовником і спожи-
вачем товарів і послуг більшості галузей промисловості і у такий
спосіб забезпечує зайнятість населення і скорочення його безро-
біття (у 2014 році в цьому секторі працювали 17,1 % зайнятих), а
також здійснює захист від надмірної урбанізації.

Аграрний сектор суттєво відрізняється від промислового
вищим рівнем ризику сільськогосподарського виробництва і
певними труднощами в організації виробничого процесу, які
виникають через особливості сільського господарства. Останнє
не може не позначатися на ринку аграрної праці. Специфікою га-
лузі передусім є, що виробничий процес тут безпосередньо
пов’язаний з використанням особливого засобу виробництва —
землі, а отже, результати господарювання, безпосередньо, зале-
жать від її родючості, географічного розташування та інших які-
сних характеристик. Сільськогосподарське виробництво тісно
пов’язане із природно-біологічними чинниками. Ефективність
виробництва рослинницької і тваринницької продукції значною
мірою залежить від урахування дії біологічних законів і ритмів,
тому виробництво цієї продукції є тривалим у часі. Щоб вирости-
ти пшеницю, має пройти майже рік, а для отримання деяких ви-
дів продукції тваринництва ще більше. Крім того, розведення
сільськогосподарських тварин пов’язане із ризиком збитків через
хвороби, епідемії, шкідників. Якість землі, її розташування, ви-
робничий напрям сільгоспорганізації зумовлюють більшу чи
меншу потребу в аграрній робочій силі, а також визначають
структуру попиту на неї у професійному розрізі.

Урожайність і валовий збір продукції рослинництва суттєво
залежать від дотримання оптимальних агротехнічних термінів
проведення основних сільськогосподарських робіт. Посів, до-
гляд і збирання врожаю необхідно проводити у стислі терміни,
щоб найефективніше використати природний чинник (встигну-
ти закрити вологу, вчасно обробити посіви від шкідників і
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бур’янів, не допустити втрат зерна через несвоєчасне збирання
тощо). Ця обставина зумовлює украй нерівномірну потребу у
сільськогосподарських працівниках, коли у весняні та літні мі-
сяці попит на них багаторазово зростає, а в зимовий період не-
має можливості забезпечити їх роботою. Отже, великою про-
блемою в сільському господарстві є сезонний характер
виробництва і зайнятості. Сезонність сільськогосподарського
виробництва негативно впливає на використання робочої сили,
нерівномірність потреби в ній веде до перевантаження влітку і
незатребуваності у зимовий період.

У сільському господарстві, особливо у рослинництві, має міс-
це суттєвий розрив між робочим періодом і отриманням продук-
ції, що зумовлює особливості формування й розподілу доходів
сільськогосподарських товаровиробників, основна частина яких
зазвичай надходить наприкінці року. Це веде до постійного браку
обігових коштів у аграрних організацій, обмежує своєчасні ви-
плати заробітної плати постійним працівникам.

Незважаючи на стрімкий інноваційний розвиток економіки,
що спостерігається останнім часом, людина ще мало може впли-
вати на погодні умови, від яких суттєво залежать результати гос-
подарювання. У сприятливий рік валовий збір сільськогосподар-
ської продукції відчутно зростає, істотно збільшуючи потребу у
працівниках рослинництва. За несприятливих погодних умов
завжди спостерігається недобір продукції, тому й попит на агра-
ріїв пропорційно зменшується. Крім того, сільськогосподарські
посіви можуть загинути внаслідок вимерзання, посухи, вимокан-
ня та інших несприятливих капризів погоди, що також збільшує
ризики збитків аграрних виробників і, відповідно зменшує попит
на сільську робочу силу.

Серед економічних особливостей сільського господарства
можна назвати відсутність монополії у виробництві, як це спо-
стерігається в його обслуговувальних галузях. Сільське госпо-
дарство є конкурентною галуззю оскільки виробництвом продук-
ції тут займаються тисячі великих, середніх і дрібних виробників
різних форм власності і господарювання. Монополізація обслу-
говувальних галузей суттєво обмежує розвиток сільського госпо-
дарства, особливо середніх і малих господарств через надто ви-
сокі ціни на матеріальні ресурси виробництва, потрібні
виробникам (техніка, паливо, корми, добрива, засоби захисту ро-
слин, насіння тощо) та низькі ціни, за якими закуповується про-
дукція у селян. Це обмежує кількість малих виробників, відтак
скорочується кількість робочих місць у галузі.
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Слід пам’ятати, що сільськогосподарське виробництво по-
в’язане з використанням живої природи, воно здійснюється в пе-
вному середовищі проживання сільського населення; це вимагає
дбайливого ставлення товаровиробників до використання приро-
дних ресурсів і витрачання значних коштів на усунення негатив-
них наслідків господарювання, на природоохоронні заходи з від-
новлення родючості земель і поліпшення екологічної ситуації. Це
сприяє створенню робочих місць у сфері природоохоронної дія-
льності у сільській місцевості, що набуває дедалі більшої актуа-
льності з огляду на загострення екологічних проблем.

Збереження та ефективність сільського господарства як сис-
темотвірного сегмента економіки країни безпосередньо залежить 
від ефективності функціонування аграрного ринку праці. Форму-
вання та розвиток останнього великою мірою визначається окре-
сленими вище специфічними рисами аграрного сектору, які ви-
значають специфіку попиту на робочу силу, та особливостями 
відтворення сільського населення, які формують її пропозицію.

В економічній літературі визначення ринку праці має дискусій-
ний характер. У вузькому розумінні ринок праці розглядається як
сукупність соціально-економічних відносин з приводу обміну ін-
дивідуальної здатності до праці (робочої сили) на фонд життєвих
благ (заробітну плату). Визначається ринок праці і як відносини,
пов’язані із формуванням, розподілом і використанням робочої
сили у сфері суспільного виробництва, тобто відносини відтворен-
ня робочої сили відповідно до вимог сучасного ринку праці. Ринок
праці в аграрній сфері в контексті даного дослідження зведений
здебільшого до безпосереднього визначення кількісних і якісних
характеристик попиту сільськогосподарських організацій на робо-
чу силу та її пропозиції, а також визначення кон’юнктури ринку
праці. Отже, основними елементами ринку праці в аграрній сфері
є: попит на сільськогосподарських працівників (керівників, спеці-
алістів, робітників), пропозиція відповідної робочої сили та ціна
робочої сили (заробітна плата сільськогосподарських працівників).

Попит на робочу силу — це суспільна платоспроможна потреба
сільськогосподарського виробництва у працівниках відповідного
рівня освіти, професійної підготовки та кваліфікації. Він залежить
від багатьох чинників макро- та мікрорівнів. Серед основних на
макрорівні можна назвати глобалізаційні процеси, економічну
кон’юнктуру основних ринків країни, експортно-імпортну політику
держави, інноваційний розвиток у сфері сільськогосподарського
матеріального та техніко-технологічного забезпечення, цінову,
кредитну та податкову політику держави щодо розвитку АПК та
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інші чинники, що впливають на обсяги сільськогосподарського ви-
робництва на рівні країни. Основними мікроекономічними чинни-
ками формування попиту на робочу силу сільськогосподарськими
організаціями є їх спеціалізація, питома вага в загальному обсязі
трудомістких галузей аграрного виробництва та видів робіт, засто-
совувані виробничі технології, забезпеченість технікою, рівень ме-
ханізації виробничих процесів, рівень продуктивності праці тощо.

Попит на робочу силу в сільськогосподарському виробництві 
багато в чому визначається обсягами цього виробництва, його 
трудомісткістю. Остання, своєю чергою, залежить від обсягів зе-
мельних угідь, структури посівних площ, поголів’я худоби та 
птиці, застосовуваних технологій тощо. На кінець 2014 року за-
гальна земельна площа в Україні становила 60354,9 тис. га, з них 
сільськогосподарські угіддя — 41517,6 тис. га, у тому числі рілля
— 32531,1 тис. га. [271, с. 70]. Розподіл сільськогосподарських 
угідь за категоріями землевласників і землекористувачів показує, 
що майже половина належить сільськогосподарським підприємс-
твам недержавної та державної форм власності, їх землевикорис-
тання становить 20548,9 тис. га, майже третина припадає на землі 
громадян (15868,7 тис. га) (табл. 2.2). Характеризуючи динаміку 
змін категорій землевласників і землекористувачів, можна помі-
тити тенденцію до скорочення сільськогосподарських угідь у 
сільськогосподарських підприємствах як державної, так і недер-
жавної форми власності, та зростання землеволодіння громадян. 
В останніх за аналізований період площа сільськогосподарських 
угідь збільшилася майже у 6 разів (із 2669,0 до 15868,7 тис. га).

Таблиця 2.2
ДИНАМІКА РОЗПОДІЛУ ПЛОЩ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ 

Категорії землевласників
і землекористувачів 1991 2001 2007 2011 2015 2015 до

1991, +,–

Сільськогосподарські
підприємства 38705,4 29878,0 21199,1 20499,3 20548,9 –18156,5

у т. ч. недержавні 28778,0 28030,1 20022,1 19489,0 19650,3 –9127,7
державні 9927,4 1847,9 1177,0 1010,3 943,6 –8983,8
громадяни 2669,0 8543,4 15602,4 15984,0 15868,7 13199,7
з них ОСГ 2476,4 4323,8 4780,3 4984,3 5045,5 2569,1
товарне виробництво — 2306,7 9026,0 9471,9 9424,6 —
інші 192,6 1909,4 1789,7 5074,3 1390,3 1197,7

Джерело: розраховано автором за: [268, с. 65, 270, с. 77, 271, с. 71].

(на початок року, тис. га)
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Попит на робочу силу в аграрному секторі забезпечують сіль-
ськогосподарські організації різних організаційно-правових форм
господарювання. У 2002 році налічувалося 61178 суб’єктів гос-
подарювання, що займалися виробництвом сільськогосподарсь-
кої продукції (табл. 2.3).

Таблиця 2.3
ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ НАЯВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

2014Сільськогосподарські
підприємства 2002 2006 2008 2010

0диниць  %

Усього 61178 57858 56059 56493 52543 100,0

Господарські товариства 9337 7545 7879 7769 7750 14,8

Приватні господарства 4116 4112 4326 4243 3772 7,2

Виробничі кооперативи 2111 1373 1101 952 674 1,3

Фермерські господарства 43042 42932 43894 41726 39428 75,0

Державні підприємства 570 371 354 322 228 0,4

Підприємства інших форм
господарювання 2002 1525 1505 1481 691 1,3

Джерело: розраховано автором за [292, с. 138, 295, с.121]

Із загальної кількості сільськогосподарських підприємств дві
третини становили фермерські господарства — 43042 (70,4 %),
частка господарських товариств — 15,2 %, приватних — 6,7 %.
Упродовж аналізованого періоду помітною стала тенденція щодо
скорочення загальної кількості підприємств і зміни їх структури.
У 2014 році загальна кількість сільськогосподарських підпри-
ємств скоротилася до 52543 од. Зменшення кількості суб’єктів го-
сподарювання спостерігається практично за всіма формами гос-
подарювання. Особливо помітним є скорочення підприємств
державного сектору — 40 % порівняно із 2002 роком. Скорочення
загальної кількості сільськогосподарських підприємств поясню-
ється кількома причинами, зокрема тим, що деякі не витримали
конкуренції, збанкрутили і мусили залишили аграрний ринок, ін-
ші дрібні некурентоспроможні підприємства були поглинуті бі-
льшими і фінансово стійкими агропромисловими формуваннями.

Стосовно розподілу товаровиробників сільськогосподарської
продукції за розмірами земельних ділянок, що перебувають в їх
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власності, слід зазначити, що понад половину всіх аграрних під-
приємств (67,8 %) — становлять дрібні товаровиробники із пло-
щею сільськогосподарських угідь до 100 га, на них припадає
4,5 % загальної площі сільськогосподарських угідь. Причому бі-
льше чверті всіх підприємств (28,6 %) мають земельні ділянки
площею від 20 до 50 га (табл. 2.4). Відносно більші підприємства,
що мають 1000 і більше гектарів сільськогосподарських угідь,
становлять 11,2 % загальної кількості підприємств, вони концен-
трують понад дві третини всієї площі сільськогосподарських
угідь (79,4 %). Отже, відносно більші сільськогосподарські під-
приємства зосереджують значну частину засобів виробництва,
зокрема земельних масивів. В аграрному секторі нині спостері-
гаються закономірні процеси укрупнення аграрних підприємств
та концентрації в них земельних площ. Особливо помітним є зро-
стання кількості та землеволодіння надвеликих аграрних підпри-
ємств. За аналізований період площа сільськогосподарських угідь
підприємств із землеволодінням більше 10000 га зросла майже
вп’ятеро й досягла у 2014 році 20,7 % їхньої загальної площі.

Таблиця 2.4
РОЗПОДІЛ ДІЮЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА

РОЗМІРОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ У 2007, 2011, 2014 РОКАХ

2007 2011 2014

Підприємства за площею, га

У
сь
ог
о,

пі
дп
р-
в

П
ло
щ
а 
с.

-г
.

уг
ід
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-г
.
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ід
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 г
а

Підприємства, що мали
с.-г. угіддя 51456 20491,0 48256 21570,6 44968 21529,8

у. т. ч. площею, %
до 20 26,7 0,7 25,9 0,6 27,5 0,5

20,1–50,0 24,8 2,7 24,2 2,5 28,6 2,2
50,1–100,0 8,2 1,7 8,7 1,6 11,7 1,8
100,1–1000,0 18,0 19,3 17,4 16,8 21,4 16,5
1000,1–3000,0 7,4 37,2 6,8 31,7 7,9 29,1
3000,1–7000,0 2,4 28,9 2,4 26,7 2,6 23,3
7000,1–10000,0 0,2 5,1 0,3 6,7 0,3 5,9
Понад 10000,0 0,1 4,4 0,3 13,3 0,4 20,7

Джерело: розраховано автором за: [290, с. 153, 293, с. 145, 295, с.122]
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У найближчій перспективі очікується збереження тенденції
укрупнення землевласників. Зокрема, за деякими розрахунками
передбачається, що до 2020 року площа сільськогосподарських
угідь підприємств із землеволодінням понад 10000 га істотно
зросте внаслідок укрупнення менших підприємств, частка яких
дедалі зменшуватиметься [120, c. 12]. Великі аграрні організації
значно нарощуватимуть свою частку у виробництві більшості
видів сільськогосподарської продукції. У виробництві зерна та
соняшника їхня частка зросте від 18 % до 26, ріпаку — від 19 %
до 38 %, по цукрових буряках — від 43 % до 51 %. Високими те-
мпами зростатиме частка великих підприємств у виробництві
продукції тваринництва, у виробництві молока вона зросте від
4 % до 11 %, у виробництві м’яса — від 4 % до 17 % [120, с. 13].

Суттєві зміни відбулися й у структурі посівних площ. Негати-
вний вплив на формування попиту галузі рослинництва на робо-
чу силу спричинили зменшення посівних площ деяких технічних
культур (площу льону-довгунця практично зведено внівець — зі
172 до 2 тис. га; посівні площі цукрового буряка скоротилася
майже у 5 разів — із 1607 до 331 тис. га) та у 5,7 раза зменшили-
ся посіви кормових культур. Посівні площі кормових коренепло-
дів скоротилися за аналізований період майже втричі — до 216
тис. га у 2014 року, площа кукурудзи на силос скоротилася більш
ніж у 10 разів (із 4637 тис. га у 1990 році до 346 тис. га у 2014-
му). Скоротилася й площа однорічних (у 6,3 раза) та багаторіч-
них трав (у 3,5 раза). Водночас, істотно зросли посівні площі та-
ких технічних культур як соняшник (у 3,2 раза), соя (у 10 разів)
та ріпак (у 20 разів) [271, с. 73].

Загалом скорочення посівних площ кормових культур значно
погіршує кормову базу для тваринництва і деякою мірою обме-
жує майбутній його розвиток, а також веде до скорочення попиту
аграрного сектору на працівників як рослинницької галузі, так і
галузі тваринництва, адже скорочення поголів’я худоби та птиці
неминуче призводе до подальшого вивільнення робочої сили з
цієї галузі. Більш як утричі скоротилися посівні площі плодово-
ягідних насаджень, удвічі зменшилися площі виноградних наса-
джень. Негатив від скорочення кормових, технічних і плодово-
ягідних культур полягає й у тому, що їх виробництво є доволі
трудомістким, отже, нарощування обсягів їх виробництва не ли-
ше сприяло б забезпеченню зайнятості значної частини безробіт-
ного сільського населення, а й насиченню внутрішнього ринку
овочами та фруктами вітчизняного виробництва і зміцненню
продовольчої безпеки країни.
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Трудомісткою галуззю сільськогосподарського виробництва,
що великою мірою впливає на формування попиту на робочу си-
лу в аграрному секторі, є тваринництво. Про потребу в робочій
силі цієї галузі певною мірою можна судити за поголів’ям худоби
та птиці, що утримується в сільськогосподарських підприємствах
і господарствах населення. Динаміка чисельності поголів’я пока-
зує, що у період реформування аграрного сектору воно постійно
скорочувалося. Так, кількість великої рогатої худоби в усіх кате-
горіях господарств із 1990-го до 2014 року зменшилася більш як
у 6 разів (із 24623,4 до 3884,0 тис. гол.), корів — більш ніж утри-
чі, свиней — у 2,7 раза (із 19426 до 7350,7 тис. гол.), овець і кіз
— майже вп’ятеро (з 8418,7 до 1371,1 тис. гол.), птиці — у 1,15
раза (з 246104,2 до 213335,7 тис. гол.) [271, с. 107].

Найвідчутніше поголів’я худоби та птиці скорочувалося у го-
сподарствах громадського сектору, через що переважна його час-
тина перемістилася у відсталий і малопродуктивний приватний
сектор. Так, у господарствах населення утримується нині дві тре-
тини поголів’я великої рогатої худоби (65,9 %), понад половину
поголів’я свиней (55,0 %), 47,3 % птиці, майже всі вівці та кози
(83,3 %) (табл. 2.5).

Таблиця 2.5
ПИТОМА ВАГА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ГОСПОДАРСТВ

НАСЕЛЕННЯ У ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я,  у 1990  і  2014 роках

Велика рогата худоба Свині Вівці та кози ПтицяКатегорії
господарств 1990 2014 1990 2014 1990 2014 1990 2014

Усі господарст-
ва, тис. гол. 24623 3884 19426 7351 8419 1371 246104 213336

у т. ч. сільсько-
господарські
підприємства, %

85,6 33,7 72,4 50,8 85,1 15,0 54,0 57,2

господарства на-
селення, % 14,4 66,5 27,6 49,2 14,9 85,0 46,0 42,8

Джерело: розраховано автором за: [271, с.109]

Отже, скорочення посівних площ багатьох кормових, технічних
культур, зменшення посівів овочів, фруктів, скорочення площ ви-
ноградників, інших плодово-ягідних насаджень (а всі з них є висо-
котрудомісткими), негативно впливають на формування попиту на
працівників рослинницької галузі, зокрема суттєво зменшується
потреба аграрних підприємства і в агрономах, і в простих неквалі-
фікованих робітниках. Ще несприятливіша ситуація спостерігаєть-
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ся у тваринництві. Кількаразове скорочення поголів’я практично
всіх видів тварин і птиці у громадському секторі негативно відби-
вається на попиті аграрних підприємств на тваринників. Останній
упродовж аналізованого періоду істотно зменшився і нині зберігає
негативну тенденцію до подальшого скорочення. Таким чином,
очевидно, що екстенсивні виробничі чинники аграрного сектору
на даному етапі скорочують попит на аграрну робочу силу.

Іншим, не менш важливим за попит, елементом ринку праці, 
що суттєво впливає на його кон’юнктуру в аграрному секторі, ви-
ступає пропозиція сільської праці. Пропозиція аграрної робочої 
сили залежить від багатьох чинників, і одним з найважливіших є 
демографічні показники сільського населення, що дають уявлення 
про його кількісні та якісні характеристики. Отже, пропозицію ро-
бочої сили для аграрного сектору забезпечує контингент працезда-
тного сільського населення працездатного віку, яке пропонує свої 
здібності з виробництва сільськогосподарської продукції в обмін 
на певну кількість матеріальних і духовних благ. Задоволення по-
питу аграрних підприємств у робочій силі відбувається перш за 
все за рахунок сільського населення. Утім, за роки реформування 
сільське населення скоротилося на 3,4 млн осіб і налічувало 2014 
року 13,2 млн, що відповідає 30,9 % усього населення (табл. 2.6).

Таблиця 2.6
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 1991–2015 РОКАХ

у т. ч. у % до загальної чисельності
Роки Усього,

млн осіб міське сільське міське сільське
1991 51,9 35,1 16,8 67,5 32,5
1996 51,3 34,8 16,5 67,8 32,2
2001 48,9 32,9 16,0 67,4 32,6
2005 47,3 32,0 15,3 67,7 32,3
2007 46,6 31,8 14,8 68,1 31,9
2008 46,4 31,7 14,7 68,3 31,7
2010 46,0 31,5 14,5 68,6 31,4
2011 45,8 31,5 14,3 68,7 31,3
2012 45,6 31,4 14,2 68,8 31,2
2013 45,6 31,4 14,2 68,9 31,1
2014 45,4 31,3 14,1 69,0 31,0
2015 42,9 29,7 13,2 69,1 30,9

+, – 2015 до
1991 –9,0 –5,4 –3,6 1,6 –1,6

Джерело: розраховано автором за: [295, с. 320]
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Таке скорочення відбулося в основному в результаті дії демо-
графічних чинників, зокрема суттєвого скорочення народжуваності
й стрімкого зростання смертності, яке спостерігалося в досліджу-
ваний період і триває дотепер. Необхідно зауважити, що скорочен-
ня як абсолютної чисельності сільського населення, так і зменшен-
ня його питомої ваги сталося не тільки під впливом або внаслідок
ринкових трансформацій на селі, хоча аграрне реформування, без-
умовно, суттєво поглибило демографічну кризу на селі, а й спри-
чинене дією об’єктивних законів економічного розвитку та зміною
традиційного типу відтворення на сучасний. Це підтверджується
тим, що чисельність селян має сталу тенденцію до скорочення від
початку ХХ століття, хоча чисельність усього населення і, зокрема,
міського в період до 1989 року зростала (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Динаміка чисельності населення України у 1939–2014 роках

Нині на селі спостерігається надзвичайно несприятлива демо-
графічна ситуація, що характеризується стійкою тенденцією до
скорочення сільського населення. Протягом останніх п’яти років
чисельність сільського населення скорочується щороку на 100–200
тис. осіб. Здебільшого, це зумовлено негативною динамікою пока-
зників природного руху сільського населення, що виявляються у
високій смертності, низькій народжуваності, несприятливій стате-
вій і віковій структурах тощо. Скорочення чисельності сільського
населення, погіршення його статево-вікової структури та інших
якісних характеристик погано позначається на формуванні пропо-
зиції робочої сили в сільській місцевості. Показники природного
руху сільського населення не сприяють збільшенню пропозиції
робочої сили й підвищенню її якісних характеристик в аграрному
секторі. Хоча від 2000 року почали спостерігатися тенденції до
покращення демографічної ситуації як по всьому населенню, так і
по сільському зокрема. Дещо зросли коефіцієнти народжуваності
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(з 7,8 у 2000-му до 11 на 1000 населення у 2013-му по всьому на-
селенню) й дещо вповільнилося скорочення чисельності населення
(з — 7,6 у 2000 р. до — 3,7 у 2014 р). Разом з тим на селі демогра-
фічна ситуація гірша, ніж у міських поселеннях, оскільки тут хоч і
спостерігається порівняно вища народжуваність, проте і смерт-
ність значно перевищує середній рівень по країні та рівень смерт-
ності міського населення. Отже, природне скорочення чисельності
сільського населення у 1,5 раза перевищує загальний показник по
країні і більш як ніж удвічі перевищує аналогічний показник, зафі-
ксований у міських поселеннях (табл. 2.7).

Таблиця 2.7
ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО РУХУ

 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 1990—2014 РОКАХ 

Показники 1990 2000 2007 2010 2013 2014

Кількість народжених,
усього 12,6 7,8 10,2 10,8 11,0 10,2

у міських поселеннях 12,7 7,2 9,9 10,4 10,5 9,7

у сільській місцевості 12,7 9,2 10,7 11,9 12,0 11,4

Кількість померлих усього 12,1 15,4 16,4 15,2 14,5 13,9

у міських поселеннях 10,2 13,8 14,7 13,7 13,1 12,5

у сільській місцевості 16,1 18,8 20,1 18,6 17,5 17,0

Природний приріст усього 0,5 –7,6 –6,2 –4,4 –3,5 –3,7

у міських поселеннях 2,5 –6,6 –4,8 –3,3 –2,6 –2,7

у сільській місцевості –3,4 –9,6 –9,4 –6,7 –5,4 –5,6

Джерело: розраховано автором за: [295, с. 329].

Потенційно пропозицію робочої сили забезпечує сільське на-
селення працездатного віку — це 8,7 млн осіб (66 %) (табл. 2.8).
Але викликає занепокоєння віковий розподіл сільського населен-
ня, де чітко простежуються негативні тенденції старіння жителів
села. Майже кожен п’ятий селянин (17,5 %) має вік, значно ста-
рший за працездатний — 65 років і більше (серед міського насе-
лення цей показник 14,7 %). Скорочується частка сільського на-
селення у віці, молодшому за працездатний. За аналізований
період остання скоротилася майже на 5 %. Це означає, що в май-
бутньому слід очікувати ще більшого старіння сільського насе-
лення та скорочення пропозиції робочої сили для аграрного ви-
робництва. Зростання частки осіб похилого віку і скорочення

(осіб на 1000 населення)
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питомої ваги населення у віці, молодшому за працездатний, збі-
льшує демографічне навантаження на працездатне населення з
усіма негативними наслідками, що випливають з цього.

Таблиця 2.8
ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

У 2000, 2014 ТА 2015 РОКАХ 

2000 2014 2015*
Вікові групи
населення

ус
ьо
го

мі
сь
ке

сі
ль
сь
ке

ус
ьо
го

мі
сь
ке

сі
ль
сь
ке

ус
ьо
го

мі
сь
ке

сі
ль
сь
ке

Молодше за
працездатний 19,4 18,8 20,9 14,8 14,2 16,3 15,1 14,5 16,5

Працездатне 57,2 60,5 50,1 69,9 71,5 66,3 69,3 70,8 66,0

Старше за
працездатний 23,4 20,7 29,0 15,3 14,3 17,4 15,6 14,7 17,5

Джерело: розраховано автором за: [295, с. 324].
*У 2014 та 2015 роках населення, молодше за працездатний вік — 0–14 років, праце-

здатний — 15–64 роки, старше за працездатний — 65 і більше.

Отже, чинники, що визначають пропозицію робочої сили для
аграрного сектору, також здебільшого демонструють негативний
вектор розвитку. Під впливом демографічних чинників чітко
простежується тенденція до погіршення якості сільської робочої
сили і скорочення її пропозиції, що негативно позначається на
стані аграрного ринку праці, веде до його розбалансованості й
дестабілізації.

Невтішними є тенденції у змінах і розмірах такого чи не най-
важливішого елементу ринку аграрної праці, який впливає і на по-
пит, і на пропозицію робочої сили, і на його кон’юнктуру яким є її 
ціна. Її роль виконує заробітна плата (грошова винагорода, яку 
сплачує працівникові роботодавець за певну кількість і якість пра-
ці). Заробітна плата має являти собою грошовий еквівалент варто-
сті робочої сили, та поки в сільському господарстві цього не спо-
стерігається через її мізерність і нерегулярність виплати. За 
підсумками 2014 року сільське господарство за рівнем оплати 
праці посідало одне з останніх місць серед усіх галузей народного 
господарства, поступаючись сфері нематеріального виробництва 
(охороні здоров’я, соціально-побутовому обслуговуванню, куль-
турі). За даними Держстату, середньомісячна заробітна плата 
штатного працівника зайнятого у сільському господарстві, у 2014

(% на початок року)
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році становила 2476 грн, що в 1,4 раза менше від середнього рівня 
по економіці (3480 грн), в 1,6 раза менше ніж у промисловості 
(3988 грн) і майже втричі менше, ніж у фінансовій сфері (7020 грн)
[217, с. 163]. І хоча останнім часом спостерігалася позитивна ди-
наміка її зростання, проблема низького рівня залишається.

Скрутне матеріальне становище працівників аграрного секто-
ру ускладнює суттєва заборгованість з виплат заробітної плати.
Остання в сільському господарстві на 1 січня 2015 року станови-
ла 21,4 млн грн, кількість працівників, які не вчасно отримали за-
робітну плату у сільському господарстві, склала 1,6 тис. осіб, су-
ма боргу на 1 працівника досягла 4847 грн, що відповідає майже
двом середньомісячним заробітним платам у галузі [217, с. 227].
Значна частина заборгованості (26,7 %) — це заборгованість за
попередні роки. Зрозуміло, що за наявності інфляції, котра
останнім часом прискорює свої темпи, купівельна спроможність
цих грошей великою мірою знецінена і продовжує знецінювати-
ся. Погіршує матеріальне стимулювання сільських трудівників і
те, що значна частина заробітної плати видається сільськогоспо-
дарською продукцією. Розрахунки з працівниками продукцією —
вимушений крок, властивий перехідному етапу розвитку аграр-
ного сектора, який у майбутньому, мірою зміцнення фінансового
становища сільськогосподарських підприємств, поступово зводи-
тиметься до рівня, необхідного для власного споживання.

Отже, низький рівень оплати праці в галузі, нерегулярність її
виплат, великі заборгованості аграрних підприємств перед пра-
цівниками із заробітної плати, досить вагома частка натуральної
оплати в її структурі та інші вади в її організації негативно впли-
вають на аграрний ринок праці, зокрема, знижують мотивацію
аграріїв до продуктивної праці, ведуть до скорочення пропозиції
робочої сили в аграрному секторі.

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств потребує перегляду структури аграрного виробництва,
вдосконалення його технічного й технологічного забезпечення, що
згодом відіб’ється на чисельності й структурі зайнятих в аграрному
секторі. Розвиток технології, їх упровадження у сферу агропромис-
лового виробництва вимагає вивільнення з нього робочої сили, що
не відповідає вимогам сучасного ринку праці. Від 2002-го до 2011
року з сільського господарства було вивільнено понад 80 тис.
працівників, близько 70 % з них — робітники. Найінтенсивнішим
вивільнення сільськогосподарських працівників було до 2005 ро-
ку, коли з галузі щороку звільнялися по 20–30 тис. осіб, що відпо-
відало 15 %–17 % загальної кількості вивільнених. Із 2007-го до
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2012 року вивільнення працівників із сільського господарства зна-
чно уповільнилося і в 2010–2012 роках сягало 4–5 тис. працівників
на рік, або 3,3 % загальної чисельності вивільнених (табл. 2.9). На
жаль, від 2013 року Державна служба зайнятості не подає інформа-
ції про обсяги та структуру вивільнення працівників.

Таблиця 2.9
ДИНАМІКА ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2002–2012 РОКАХ

Показники 2002 2005 2007 2008 2010 2011 2012

Вивільнено з підпри-
ємств усього, тис. осіб. 194,5 132,5 85,0 77,4 84,0 104,4 110,2

у т. ч. із:

сільського господарства,
тис. осіб 33,2 20,4 7,8 4,2 4,2 5,1 3,7

% до загальної кількості
вивільнених 17,1 15,3 9,2 5,4 5,0 4,9 3,3

промисловості, тис. осіб 83,4 46,2 31,1 35,7 27,4 29,5 25,3

% до загальної кількості
вивільнених 42,9 34,9 36,6 46,1 32,6 28,3 22,9

торгівлі, тис. осіб 16,1 12,2 6,3 5,9 5,5 5,4 4,3

% до загальної кількості
вивільнених 8,3 9,2 7,4 7,6 6,5 5,2 3,9

Джерело: розраховано автором за: [70, с. 176, 71, с. 174].

Загалом потреба підприємств у працівниках у економіці зага-
лом зростала до 2005 року, що відповідало росту ділової активнос-
ті в цей період. Від 2007 року спостерігається деяке її гальмування
(зі 186,6 до 169,7 тис. осіб), а 2008 року потреба підприємств у
працівниках скоротилася майже вдвічі — до 91,1 тис. осіб. У на-
ступні шість років тенденція до скорочення попиту на робочу си-
лу стала ще виразнішою, і 2014-го потреба підприємств у праців-
никах становила лише 35,5 тис. осіб (табл. 2.10).

Динаміка потреби сільського господарства в працівниках від-
повідає загальній тенденції скорочення попиту на робочу силу.
Так, за аналізований період потреба в працівниках скоротилася
більш як у 4 рази — 1,6 тис. осіб проти 7,1 тис. осіб у 2002 році.
Особливо відчутним це скорочення було у кризові 2008, 2009 та
2014 роки. Помітним також є скорочення питомої ваги попиту на
працівників сільського господарства в його загальному обсязі.
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Якщо у 2002 році частка потреби сільського господарства у пра-
цівниках дорівнювала 5,7 %, то у 2014-му вона скоротилася до 4,6 
%. Скорочення попиту аграрного сектору на робочу силу, змен-
шення його частки в загальній структурі попиту національного гос-
подарства негативно характеризує сучасний стан аграрного ринку 
праці. Порівнюючи тенденції динаміки попиту на робочу силу аг-
рарного сектору з іншими галузями, можна помітити, що попит і 
промислових підприємств, і торговельних організацій має 
аналогічну спрямованість до скорочення, але разом з тим ці 
сектори економіки нині формують майже 40 % усієї потреби в 
робочій силі. Таблиця 2.10

ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВ У ПРАЦІВНИКАХ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники 2002 2005 2007 2008 2010 2011 2014

Потреба підприємств у праців-
никах — усього, тис. осіб 123,9 186,6 169,7 91,1 63,9 59,3 35,3

у т. ч. за видами економічної
діяльності:

сільське господарство, тис. осіб 7,1 10,4 7,3 4,0 2,7 2,9 1,6

% до загальної потреби 5,7 5,6 4,3 4,4 4,2 4,9 4,6

промисловості, тис. осіб 49,6 65,8 57,4 23,5 17,2 16,6 9,0

% до загальної потреби 40,1 35,2 33,8 25,8 26,9 27,9 25,0

торгівлі, тис. осіб 9,7 19,8 21,6 8,9 8,4 7,1 4,7

% до загальної потреби 7,8 10,6 12,7 9,8 13,1 11,9 13,4

Джерело: розраховано автором за: [70, с. 179, 73, с. 192].

Співвідношення попиту і пропозиції робочої сили, що утво-
рюють кон’юнктуру аграрного ринку праці, характеризується не-
сприятливими структурними зрушеннями. Зокрема, в аналізова-
ний період спостерігається зростання питомої ваги пропозиції
сільської робочої сили, яка представлена громадянами, не зайня-
тими трудовою діяльністю (з 3 % у 2000-му до 4,7 % у 2014-му).
В абсолютних показниках пропозиція робочої сили скоротилася у
1,5 разу і становила 2014 року – 24,4 проти 36,2 тис. осіб у 2000-му
(табл. 2.11). У цей період спостерігається і скорочення попиту на
сільськогосподарських працівників. Причому скорочується як
абсолютний його обсяг (з 0,8 до 0,4 тис. осіб), так і питома вага в
загальному попиті економіки на робочу силу. Внаслідок цього
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склалася ситуація багаторазового переважання пропозиції аграр-
ної праці над попитом, що проявилося у надзвичайно високому 
навантажені на одне робоче місце кваліфікованих робітників 
сільського господарства. Так, у 2014 році це навантаження майже 
у 4 рази перевищувало навантаження по економіці в цілому й 
становило 67 працівників у сільському господарстві проти 14 
працівників на 1 робоче місце в економіці загалом. Про певне по-
гіршення кон’юнктури ринку аграрної праці свідчить зростання 
розриву цього показника із показником навантаження по еконо-
міці в цілому (у 2000 році це перевищення було у 2,6 раза, у 
2014-му досягло 4,7 раза).

Таблиця 2.11
ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, НАВАНТАЖЕННЯ НА ОДНЕ ВІЛЬНЕ РОБОЧЕ

МІСЦЕ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Показники 2000 2005 2007 2008 2011 2013 2014 +, -2014
до 2000

Кількість громадян, не
зайнятих трудовою дія-
льністю, тис. осіб

36,2 41,5 35,9 42,0 20,5 22,2 24,4 –11,8

 % до загальної кількості 3,0 4,5 5,4 4,8 4,1 4,7 4,7 1,7
Потреба підприємств у
працівниках на заміщен-
ня вільних робочих
місць, тис. осіб

0,8 2,3 1,4 0,8 0,6 0,4 0,4 –0,4

 % до загальної кількості 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 1,1 –0,1
Навантаження на 1 віль-
не робоче місце кваліфі-
кованих робітників сіль-
ського господарства

44 18 25 53 35 53 67 23

Навантаження на 1 віль-
не робоче місце, усього 17 5 4 10 8 10 14 –3

Джерело: розраховано автором за: [70, с. 183, 184, 73, с. 196].

Загострення ситуації на ринку аграрної праці, що виявляється 
у праценадлишковості його кон’юнктури, потребує певного дер-
жавного регулювання аграрного ринку праці, зокрема запровад-
ження активної політики зайнятості працівників сільського гос-
подарства, яка має спрямовуватися на працевлаштування незайня-
тих трудовою  діяльністю. Загалом можна спостерігати позитив-
ну динаміку збільшення кількості працевлаштованих у сільсько-
му  господарстві,  за  винятком  2009,  2010 та 2014 років,  коли їх 
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кількість  скоротилася  відповідно до 153, 134,5 і 132,4 тис. осіб. 
У 2011 році знову зафіксовано їх збільшення, коли Державною 
службою зайнятості  було працевлаштовано 152,2 тис. осіб, у 
2014-му — 132,4 тис. осіб ( табл. 2.12). Із загальної кількості 
працевлаштованих 50 % припало на робочі місця, які не потре-
бують професійної підготовки, 40 % — на місця робітників.

Позитивно характеризує діяльність Державної служби зайня-
тості у плані регулювання сільського ринку праці збільшення пи-
томої ваги працевлаштованих у сільському господарстві в їх за-
гальній кількості. За аналізований період вона зросла із 13,3 % до 
майже 26,8 %. Утім, попри підвищення ефективності роботи 
Державної служби зайнятості щодо працевлаштування селян по-
пит на певну робочу силу в сільському господарстві залишається 
незадоволеним. За даними Держстату, попит аграрних під-
приємств на заміщення вільних робочих місць складається з по-
питу на робітників сільського господарства (65 %), попиту на 
працівників для робочих місць, що не потребують професійної 
підготовки (20 %), і лише на 15 % — з попиту на службовців.

Таблиця 2.12
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕЗАЙНЯТИХ ТРУДОВОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники 2002 2005 2007 2008 2010 2011 2014

Працевлаштовано служ-
бою зайнятості — усьо-
го, тис. осіб

831,8 1049,8 1098,6 1084,0 744,5 762,7 496,4

У т. ч. за видами еконо-
мічної діяльності:

сільське господарство,
тис. осіб 111,2 181,9 200,0 203,7 134,5 152,2 132,4

% до загальної кількості
працевлаштовних 13,3 17,3 18,2 18,7 18,1 19,9 26,8

промисловості, тис. осіб 286,3 312,2 322,8 298,8 202,4 207,4 114,9

% до загальної кількості
працевлаштовних 34,4 29,7 29,4 27,6 27,2 27,2 23,2

торгівлі, тис. осіб 127,6 219,5 223,3 238,3 167,6 152,2 81,5

 % до загальної кількості
працевлаштовних 15,3 20,9 20,3 21,9 22,5 19,9 16,5

Джерело: розраховано автором за: [70, с. 197, 73, с. 192].
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Стан ринку праці визначається співвідношенням попиту на 
робочу силу та її пропозиції. Це співвідношення дістає відобра-
ження у таких явищах як зайнятість і безробіття. Складність, ба-
гатоаспектність, суперечливість і багаторівневість соціально-
економічних явищ зайнятості сільського населення, його безро-
біття, оплати праці сільських працівників вимагають детальнішо-
го й глибшого вивчення. Їх особливості, динаміка, закономірнос-
ті, сучасні тенденції висвітлено в наступних параграфах. У 
рамках висновків до цього параграфа окреслимо лише найзагаль-
ніші контури. Зокрема, через украй низьку ціну сільськогоспо-
дарської праці й суттєве скорочення попиту на неї проблеми за-
йнятості в аграрному секторі невпинно загострюються. Хоча, в 
аналізований період спостерігається тенденція до деякого зрос-
тання сільської зайнятості, воно відбувається за рахунок поши-
рення самозайнятості селян (нині вона охоплює понад 40 % за-
йнятого сільського населення). Поряд з цим на селі постійно 
зростає безробіття, особливістю якого в аграрному секторі є по-
ширення прихованої форми, що також обтяжує поточну ситуацію 
на аграрному ринку праці.

Таким чином, з аналізу специфіки, обсягів, динаміки попиту
на аграрну працю та пропозиції сільської робочої сили вочевид-
нилося, що ринок праці в аграрному секторі України перебуває
на стадії становлення та розвитку. На сучасному етапі спостері-
гається його незбалансованість і неефективність, що виявляєть-
ся у великій кількості проблем у сфері зайнятості та безробіття
сільського населення. Процеси становлення сучасного ринку
праці в аграрному секторі характеризуються нині усталеними
тенденціями скорочення як попиту на сільськогосподарських
працівників, так і їх пропозиції. Разом з тим, пришвидшені тем-
пи скорочення попиту на робочу силу порівняно з повільнішими
темпами скорочення її пропозиції зумовлюють суттєве вивіль-
нення її з галузі, обсяги й динаміка якого хоча й уповільнилися,
проте стабілізувалися на рівні щорічного скорочення у 5 %.
Надто великим, (майже у 5 разів вищим ніж в економіці зага-
лом) залишається навантаження на вільне робоче місце кваліфі-
кованого працівника сільського господарства, що також свід-
чить про високу напруженість ринку праці в аграрному секторі.
Деяке підвищення ціни аграрної праці, що спостерігається
останнім часом, не вирішує проблеми її загалом низького рівня,
і справляє дестабілізаційний вплив на функціонування аграрно-
го ринку праці, послаблюючи мотивацію сільськогосподарських
працівників, скорочуючи їх пропозицію. У цілому аграрний ри-
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нок праці характеризується праценадлишковою кон’юнктурою,
незбалансованістю попиту та пропозиції його робочої сили, зро-
станням безробіття сільського населення та іншими негативни-
ми характеристиками.

За цих умов державна політика у сфері регулювання аграрного 
ринку праці має бути комплексною і спрямовуватися на вдоско-
налення всіх елементів ринкового механізму: стимулювання по-
питу на робочу силу; формування відповідної пропозиції робочої 
сили; підвищення мотивації праці та матеріального стимулюван-
ня аграрної праці; забезпечення активної політики зайнятості 
сільського населення та соціального захисту соціально вразливих 
його верств. На сучасному етапі реформування аграрного сектору 
необхідним є посилення акценту на активізацію саме чинників 
попиту, актуальність яких зумовлена його мізерними обсягами і 
надмірним перевищенням пропозиції аграрної праці [138, с. 67].

Якщо враховувати світові тенденції розвитку ринку праці,
можна прогнозувати у перспективі скорочення чисельності за-
йнятих у сільському господарстві і як наслідок — скорочення
частки сільського населення в Україні. Адже у найбільш еконо-
мічно розвинених країнах виробництвом сільськогосподарської
продукції займається мізерна частка працездатного населення, а
частка сільського населення взагалі менша за 25 % (США, Шве-
ція, Канада). Понад те, за прогнозами комісії ООН частка сіль-
ського населення скорочуватиметься й надалі. І хоча в Україні в
сільськогосподарському виробництві нині зайнята значна частка
працездатного населення, проте мірою подолання економічної
кризи й, підвищення продуктивності праці в аграрному секторі
можна очікувати істотного вивільнення з нього робочої сили і
переливання її в інші галузі економіки. На тому етапі розвитку
ринку праці політика держави спрямовуватиметься на форму-
вання пропозиції робочої сили, яка б відповідала вимогам рин-
ку. Проте сучасний етап розвитку аграрного сектору потребує
більше уваги приділяти створенню умов для розвитку аграрних
підприємств, нарощування ними обсягів виробництва і на цій
підставі стимулювати збільшення попиту на робочу силу. При-
чому тут треба застосовувати як економічні методи (пільгові
кредити на створення робочих місць, дотації підприємцям для
збільшення обсягів виробництва і попиту на робочу силу, пільги
в оподаткуванні підприємців, які збільшують кількість робочих
місць тощо), так і адміністративні (вимога збереження наявної
кількості робочих місць при реформуванні аграрних підпри-
ємств тощо).
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2.2. ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ
ТА ЯКОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ

У ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Становлення ринкової економіки в Україні супроводжувалося 
докорінними змінами практично в усіх сферах життя суспільства та 
галузях національного господарства. Не став винятком і аграрний 
сектор економіки країни. Його перетворення, що розпочалося з ре-
формування земельних відносин наприкінці 1991 — на початку 1992 
року, коли було ухвалено Закони України «Про селянське (фер-
мерське) господарство» та «Про форми власності на зем-
лю» (30.01.1992 р.) [233], якими запроваджувалася приватна влас-
ність на землю, триває вже понад двадцять років, і повною мірою не 
завершилося. Наслідки аграрних реформ неоднозначні. До здобутків 
аграрних ринкових перетворень відносять законодавче забезпе-
чення селянину свободи вибору сфери діяльності й отримання землі 
у приватну власність і вільного розпорядження нею, запровадження 
багатоукладності сільської економіки, появу аграрних формувань 
ринкового типу, розвиток орендних земельних відносин та інші.

Нині вирізняють два періоди аграрного реформування: перший
— з 1991 до 1999 року, коли внаслідок руйнування планової еко-
номіки, розриву господарських зв’язків, глибокої структурної еко-
номічної кризи, зволікання із проведенням наступних етапів агра-
рних реформ сільське господарство зазнало великих втрат і
нечуваного спаду виробництва. Другий етап, старт якого датується
2000 роком, знаменував початок поступового відновлення сектору,
що виявилося у зростанні обсягів сільськогосподарського вироб-
ництва, і вважається періодом отримання позитивних результатів
аграрного реформування. Разом з тим, на відміну від економічних
здобутків соціальні наслідки реформації аграрного сектору навряд
чи можна назвати позитивними. Навпаки, період реформ боляче
вдарив по рівню життя українських селян, що проявилося у загост-
ренні на селі проблем демографічного, економічного, соціального,
екологічного, культурного характеру. Чи не найгострішою з них
виявилася проблема сільського безробіття. Скорочення сфери до-
кладання праці внаслідок реорганізації колишніх колгоспів і рад-
госпів, які були основними роботодавцями, подрібнення їхніх
земельних масивів, занепад, розкрадання і розтягнення їхнього
майнового комплексу, занепад соціально-культурно-побутової
інфраструктури призвели до появи на селі великої кількості без-
робітних, які опинилися без роботи і без засобів існування, що
потягло за собою безліч негативних соціальних наслідків.
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Зубожіння сільського населення, яке йде із сільським безро-
біттям, потребує комплексного підходу до його подолання, але
одним з першочергових завдань у цьому напрямі є забезпечення
на селі робочих місць для працездатного населення, визначення
чинників зростання зайнятості населення, дослідження характеру
та рівня їхнього впливу на її забезпечення в сільській місцевості
[147, с. 85].

Скорочення частки сільського населення від початку ХХ сто-
ліття триває і досі. За період з 2000-го чисельність сільських ме-
шканців скоротилася більше як на 2,8 млн осіб. Разом з тим, за-
значений період характеризується зростанням економічної
активності сільського населення, що проявилося у зростанні як
їхньої зайнятості, так і безробіття. Чисельність економічно акти-
вних селян зросла у 2011 році до 6971,9 тис. осіб, але до 2014-го
чисельність їх скоротилася майже на 900 тис. осіб (табл. 2.13).

Таблиця 2.13
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ У ВІЦІ 15–70 РОКІВ, ТИС. ОСІБ

Категорії
населення 2000 2005 2010 2011 2013 2014 2014 до

2000

Економічно акти-
вне населення 6713,6 6787,0 6967,7 6971,9 6908,0 5850,6 –863

Працездатного віку 5983,0 6071,0 6091,7 6109,1 6178,3 5482,5 –500,5
Старші за праце-
здатний вік 730,6 916,0 876,0 862,8 729,7 368,1 –362,5

Зайняті 6255,5 6586,1 6474,2 6450,3 6405,9 5292,4 –963,1
Працездатного віку 5527,1 5671,4 5598,2 5587,6 5676,3 4924,4 –602,7
Старші за праце-
здатний вік 728,4 914,7 876,0 862,7 729,6 368,0 –360,4

Безробітні 458,1 400,9 493,5 521,6 502,1 558,2 100,1
Працездатного віку 455,9 399,6 493,5 521,5 502,0 558,1 102,2
Старші за праце-
здатний вік 2,2 1,3 0,0 0,1 0,1 0,1 —

Економічно неак-
тивне населення 4290 3907,9 3362,2 3267,0 3174,0 3615,9 –674,1

Працездатного віку 2262,5 2385,7 2219,7 2170,7 2196,9 2456,6 194,1
Старші за праце-
здатний вік 2027 1522,2 1142,5 1096,3 977,1 1159,3 –867,7

Джерело: сформовано автором за: [294, 295, с. 340].
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За період із 2011-го до 2014 року помітним є скорочення зайня-
тості населення працездатного віку та старшого за працездатний 
вік, хоча у період із 2000-го до 2011 року зростання зайнятості за-
безпечувалося здебільшого за рахунок зайнятості селян похилого 
віку, які змушені працювати через низький рівень пенсійних ви-
плат і загалом низьким рівнем доходів. Негатив від високої зайня-
тості сільських пенсіонерів виявляється в ускладненні ситуації на 
аграрному ринку праці для населення працездатного віку, особливо 
для молоді та деяких інших вразливих категорій робочої сили.

Сільське господарство залишається нині вагомою сферою
прикладання праці для населення Україні. Зайнятість у галузі
2014 року становила 3,1 млн осіб, (17 % усіх зайнятих), дещо пе-
ревищивши зайнятість у промисловості (табл. 2.14).

Таблиця 2.14
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ У 1990–2014 РОКАХ, МЛН ОСІБ

Галузі 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2014 до
1990

Усього зайнято 25,4 23,7 20,17 20,68 20,27 20,4 18,1 –7,3

у т. ч. промисло-
вість 7,8 5,8 4,6 4,07 3,46 3,3 2,9 –4,9

сільське та лісове
господарство 5,0 5,3 4,33 3,98 3,09 3,6 3,1 –1,9

Джерело: сформовано автором за: [293, 295, с. 342].

Одначе, слід сказати про загалом позитивну тенденцію скоро-
чення зайнятості населення в агарному секторі економіки, що
відповідає сучасним світовим тенденціям. У розвинених країнах
ця тенденція зумовлена високим рівнем інтенсифікації сільсько-
господарської галузі, але в нашій країні таке скорочення поясню-
ється не стільки підвищенням ефективності аграрного виробниц-
тва, хоча і воно має місце, а здебільшого згортанням, звуженням
сфери докладання праці в секторі, скороченням кількості робо-
чих місць в ньому.

Негативно характеризує структуру зайнятості сільського на-
селення те, що із загальної кількості зайнятих у сільській місце-
вості, тобто за місцем реєстрації проживання працює менше по-
ловини зайнятих. Майже 55 %, або 1970 тис. селян працюють за
межами свого населеного пункту, що свідчить про відсутність гі-
дних робочих місць за місцем проживання (табл. 2.15).
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Таблиця 2.15
СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2014 РОЦІ

Кількість зайнятого
населення№

з/п Показники
тис. осіб  %

1 Кількість зайнятого населення, усього 3592,1 100

2 у тому числі працює за місцем реєстрації про-
живання, у тому числі у: 1621,8 45,1

3 сільському, лісовому та рибному господарстві 610,0 17,0

4 видобувній, переробній промисловості, поста-
чанні електроенергії, газу 79,7 2,2

5 будівництві 27,9 0,8

6 торгівлі, ремонті транспортних засобів 132,7 3,6

7 Транспорті, складському господарстві, пошто-
вій і кур’єрській діяльності 51,6 1,4

8 Освіті, мистецтві, сфері розваг та відпочинку 345,1 9,6

9 Охороні здоров’я 107,8 3,0

10 Інших видах діяльності 267,0 7,4

11 працює за межами місця реєстрації прожи-
вання, з них: 1970,3 54,8

12 у міських поселеннях 1321,6 36,8

13 за межами області 384,2 10,7

14 за кордоном 205,2 5,7

Джерело: сформовано автором за: [284, с. 31].

Переважну більшість працівників за межами свого населеного
пункту становлять внутрішні мігранти. Більшість з них їздять на
роботу до міст у своїй же області. Таких у 2014 році в сільській
місцевості налічувалося 67,1 %. Майже кожен п’ятий селянин
працює за межами своєї області (19,4 %). Зарубіжних мігрантів,
за даними офіційної статистики, серед сільського населення тро-
хи більше 10 % (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Структура зайнятості сільського населення, що працює
за межами місця реєстрації проживання у 2014 році, %

Характеризуючи структуру зайнятості сільського населення за
видами економічної діяльності, зазначимо, що найбільша частка
селян зайнята у сільському, лісовому та рибному господарстві —
37,6 % (рис. 2.3). Істотною є зайнятість сільських мешканців у
сфері освіти, мистецтва, відпочинку — 21,3 %, у закладах охоро-
ни здоров’я зайнято майже 7 %. Значна частина селян зайнята у
сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засо-
бів (на них припадає понад 8 % сільських зайнятих).

37,6

4,98,23,2
21,3
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16,5

1,7
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Будівництво
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Рис. 2.3. Структура зайнятості сільського населення, що працює
у сільській місцевості за видами економічної діяльності у 2014 році, %

Структура зайнятості сільського населення за видами еконо-
мічної діяльності істотно різниться залежно від типу робочих
місць, від того, формальна це зайнятість чи неформальна. Так,
для формальної зайнятості характерною є порівняно менша част-
ка працюючих у сільському господарстві. Лише кожен п’ятий за-
йнятий у цій галузі. Натомість неформальна зайнятість у сільсь-
кому господарстві сягає 70,2 % (табл. 2.16). Крім того, помітним
є переважання формальної зайнятості на селі у промисловості,
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торгівлі та транспорті, на які припадає 16,1, 10,4 і 7,5 % за-
йнятих селян. Разом з тим у неформальній зайнятості окрім сіль-
ського господарства найбільша зайнятість спостерігається в буді-
вництві й торгівлі — відповідно 11,1 і 8 %.

Таблиця 2.16
СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ТИПАМИ

РОБОЧИХ МІСЦЬ І ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2014 РОЦІ

Кількість зайнятого населення
№
з/п Показники

усього формальна
зайнятість

неформальна
зайнятість

1 Кількість зайнятого населення, тис. осіб 5292,4 2994,5 2297,9
у тому числі за видами економічної ді-
яльності, %:

2 сільське, лісове та рибне господарство 42,5 21,3 70,2
3 промисловість 10,8 16,1 3,9
4 будівництво 6,2 2,3 11,1
5 оптова та роздрібна торгівля 9,3 10,4 8,0
6 транспорт, складське господарство 4,9 7,5 1,6

7 тимчасове розміщення і організація ха-
рчування 1,2 1,4 0,9

8 інші види діяльності 25,2 41,0 4,3

Джерело: сформовано автором за: [73, с. 109].

Рівень зайнятості сільського населення України істотно відрі-
зняється в регіональному розрізі. Загалом по Україні у 2008 році 
рівень зайнятості сільського населення становив 61,8 %. Дуже 
відстають від цього рівня області Заходу України: Івано-Франків-
ська, Рівненська, Тернопільська, Львівська, де зазначений показ-
ник був 54,4, 55,6, 57,7 і 59,2 % (табл. 2.17). Найвищі рівні за-
йнятості у той час були в Луганській, Херсонській, Чернігівській і 
Харківській областях, відповідно — 75,7, 68,9, 67,7 і 66,2 %. 
Протягом останніх п’яти років вочевиднилася негативна тенден-
ція до подальшого падіння рівня сільської зайнятості. Так, у се-
редньому по Україні цей показник зменшився більш як на 5 % і 
становив у 2014 році 55,9 %. Істотно погіршилася ситуація в До-
нецькій, Тернопільській, Хмельницькій і Кіровоградській облас-
тях, де рівень зайнятості сільського населення виявився значно 
нижче за середній і дорівнював відповідно — 50,7, 51,8, 52,4 і 
52,8 %.
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Таблиця 2.17
РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ 

МІСЦЕВОСТІ У 2008, 2010, 2012 ТА 2014 РОКАХ 

Області 2008 2010 2012 2013 2014 +, –2014
до 2008

Вінницька 63,3 62,7 63,8 66,6 58,6 –4,7
Волинська 66,6 65,2 65,9 66,5 54,3 –2,3
Дніпропетровська 62,0 60,1 58,3 58,5 53,7 –8,3
Донецька 61,6 60,2 62,8 62,0 50,7 –10,9
Житомирська 65,3 70,3 67,6 67,7 58,9 –6,4
Закарпатська 60,6 55,1 53,6 54,8 53,6 –7
Запорізька 61,5 67,6 63,3 64,7 57,6 –3,9
Івано-Франківська 54,4 54,7 57,0 58,3 55,7 1,3
Київська 61,8 61,1 60,9 62,6 52,1 –9,7
Кіровоградська 62,2 56,8 56,5 59,9 52,8 –9,4
Луганська 75,7 69,4 69,7 72,0 56,2 –19,5
Львівська 59,2 63,4 61,3 61,6 52,9 –6,3
Миколаївська 62,8 67,0 61,2 63,1 60,4 –2,4
Одеська 59,3 59,4 61,3 62,7 55,8 –3,5
Полтавська 60,6 58,6 60,3 61,1 54,3 –6,3
Рівненська 55,6 64,6 67,8 67,8 62,3 6,7
Сумська 60,0 52,1 65,9 68,2 62,2 2,2
Тернопільська 57,7 58,3 59,2 59,5 51,8 –5,9
Харківська 66,2 62,2 64,7 65,3 53,7 –12,5
Херсонська 68,9 72,3 70,2 70,9 63,2 –5,7
Хмельницька 63,6 64,6 61,4 61,4 52,4 –11,2
Черкаська 60,8 65,9 64,4 64,5 57,3 –3,5
Чернівецька 62,4 74,0 69,2 68,3 59,1 –3,3
Чернігівська 67,7 70,2 68,6 68,5 60,5 –7,2
АР Крим 61,4 64,4 66,4 66,4 …. ….
Україна 61,8 62,7 62,7 63,5 55,9 –5,9

Джерело: сформовано автором за: [67, 69, 71, 72, 73].

Рівень економічної активності і зайнятості суттєво залежить
від віку населення. Помітною є закономірність зростання цих по-
казників у населення віком до 35–39 років у містах і до 40–49 ро-
ків у сільській місцевості (у цих групах зафіксовано найвищі рівні
економічної активності і зайнятості, відповідно по економічної

( рівень зайнятості, %)
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активності — 85,9 % і 82,4 %) (рис. 2.4). Після цього починається
їх поступовий спад. Спостерігаються певні відмінності в рівнях
економічної активності і зайнятості серед окремих вікових груп.
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Рис. 2.4. Рівні економічної активності та зайнятості міського
й сільського населення України за віковими групами у 2014 році, %
Джерело: сформовано автором за: [73, с. 56].

Зокрема, у наймолодшій віковій групі економічна активність
вища серед сільського населення, де вона дорівнює 41,3 % проти
37 % серед міського населення. Така само ситуація спостеріга-
ється і за рівнем зайнятості в цій віковій групі. Серед населення
середніх вікових груп вища економічна активність спостерігаєть-
ся у міського населення. У старших вікових групах (50–59 і 60–
69 років) ситуація знову змінюється на користь вищої активності
сільського населення. Так, у віковій групі 50–59 років рівень еко-
номічної активності селян вищий лише на 2 %, а в найстаршій ві-
ковій групі економічна активність селян перевищує аналогічний
показник жителів міста вже майже удвічі (22,9 % проти 12,5 %).
Порівняно вища економічна активність і зайнятість сільської мо-
лоді і людей похилого віку у сільській місцевості зовсім не свід-
чить про кращу ситуацію на сільському ринку праці, а поясню-
ється поширенням на селі особистого селянського господарства,
до якого активно залучаються у сільських домогосподарствах
молодь та люди похилого віку.

Аналіз залежності економічної активності та зайнятості насе-
лення від його освітнього рівня показує закономірність їх зрос-
тання мірою підвищення рівня освіти, що спостерігається і серед
міського, і серед сільського населення. Так, найвищій рівень еко-
номічної активності і зайнятості і в міських поселеннях, і в сіль-
ській місцевості саме у групі населення, що має повну вищу осві-
ту відповідно 77,9 % і 71,9 % у містах і 80,35 % і 73,6 % у селах
(рис. 2.5). Найнижчі рівні цих показників спостерігаються у гру-
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пах, що мають початкову загальну освіту або не мають освіти
відповідно у містах — 4,15 % і 4,1 %, у селах — 9,2 % і 8,0 %.
Характерним є вищий рівень досліджуваних показників саме се-
ред сільського населення і серед людей з вищою освітою, і серед
неосвіченої його частини. Вищу зайнятість селян з повною ви-
щою освітою певною мірою можна пояснити недостатньо задо-
воленим попитом на керівників, спеціалістів, фахівців в аграрно-
му виробництві і соціальній сфері села. Вони є затребуваними на
аграрному ринку праці, чим і зумовлена їхня висока зайнятість й
економічна активність. Суттєво вища зайнятість селян з низьким
рівнем освіти (удвічі вища порівняно з міським населенням), зу-
мовлена активним їх залученням до ведення ОСГ.
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Рис. 2.5. Рівні економічної активності та зайнятості міського
й сільського населення України за освітніми групами у 2014 році, %
Джерело: сформовано автором за: [73, с. 59].

Нижчий освітній рівень сільського населення зумовлює певні
відмінності і в професійній структурі його зайнятості. Так, порів-
няно з міським населенням серед селян  майже у 3 рази менше за-
конодавців і керівників (3,6 % проти 9,8 %), професіоналів (8,2 %
проти 20,8 %), майже вдвічі менше фахівців і технічних службов-
ців, кваліфікованих робітників з інструментом (табл. 2.18). Разом з
тим понад половину аграрного ринку праці (40,3 %) складають за-
йняті найпростішими професіями, тоді як серед мешканців міст та-
ких лише 9,1 %. Характеризуючи динаміку структурних зрушень
зайнятості сільського населення, можна помітити деякі позитивні
тенденції. Зокрема, у 2014 році спостерігається деяке підвищення
частки професіоналів і фахівців відповідно на 2,7 % і 2,5 %. Майже
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на 3 % зросла питома вага працівників торгівлі серед зайнятих се-
лян, що позитивно характеризує розширення цих послуг на селі.
Знову ж таки, хоча найбільшою серед зайнятих є група представ-
ників найпростіших професій, позитивною є тенденція їх скоро-
чення, яке за останні 5 років становило майже 4 %. Однак загалом,
незважаючи на певні позитивні зрушення, структура зайнятості
сільського населення залишається ще далеко не раціональною.

Таблиця 2.18
ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ ГРУПАМИ У 2006–2014 РОКАХ

2006 2011 2014
Професійні групи

Місто Село
2009 2010

Місто Село Місто Село

Зайняте населення віком 15–70
років усього, тис. осіб 14182,1 6548,3 6506,7 6474,2 13873,9 6450,3 12780,9 5292,4

у т. ч. за професійними група-
ми, %

законодавці, керівники 9,1 3,3 3,2 3,2 10,1 3,2 9,8 3,6

професіонали 15,2 5,6 6,0 5,9 18,4 6,3 20,8 8,3

фахівці 14,8 5,9 7,3 7,4 13,0 7,2 13,8 8,4

технічні службовці 4,4 2,0 2,2 2,2 3,7 1,8 3,4 2,2

працівники сфери торгівлі 15,8 7,5 10,0 10,1 17,3 10,2 17,0 13,2

кваліфіковані робітники сіль-
ського господарства 0,4 3,8 2,4 2,5 0,4 2,2 0,4 2,2

кваліфіковані робітники з ін-
струментом 14,8 6,0 7,7 6,9 14,0 7,1 14,0 9,9

робітники з обслуговування
технологічного устаткування 13,9 10,3 10,8 0,6 12,2 10,3 11,3 11,7

найпростіші професії 11,6 55,6 50,4 51,2 10,9 51,7 9,1 40,3

Джерело: сформовано автором за: [68, 69, 70, 73, с. 88, 89].

Важливою складовою аналізу економічної активності сільсько-
го населення є розгляд причин тимчасової незайнятості зайнятого
населення. У 2011 році у сільській місцевості таких налічувалося
128 тис. осіб, або 2 % усіх зайнятих. У 2014-му чисельність тимча-
сово незайнятих зросла до 147,7 тис. осіб (табл. 2.19). Основною
причиною відсутності на роботі була щорічна відпустка, на неї
припадало 27,7 % неявок. Відчутною у сільській місцевості за-
лишається сезонність праці, 17,3 % часу відсутності на роботі
спричинене саме сезонним характером праці в сільському госпо-
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дарстві. Характеризуючи динаміку аналізованих показників, та-
кож можна помітити деякі позитивні зрушення. Зокрема це сто-
сується скорочення відпусток з ініціативи адміністрації без збе-
реження заробітної плати, які за аналізований період скоротилися
майже удвічі і становили у 2014 році 1,4 % проти 3,1 % у 2006
році, хоча у кризові періоди частка відпусток сільських праців-
ників без збереження заробітної зростала більш як у 2 рази і до-
ходила до 5,8 % всього зайнятого сільського населення, як це
спостерігалося у кризовому 2009-му. Позитивно можна характе-
ризувати і скорочення неявок через тимчасову непрацездатність,
частка яких скоротилася із 4,6 % до 2,6 %. Порівнюючи причини
відсутності на роботі за місцем проживання, можна помітити по-
тужніший вплив сезонності праці в сільській місцевості (17,3 %
проти 3,7 % у міських поселеннях), що зумовлено технологічною
специфікою аграрної праці, якій властива нерівномірність обсягів
сільськогосподарських робіт, пік яких попадає на літній сезон. У
решті випадків причини відсутності на роботі в сільській місце-
вості мало відрізняються від причин у міських поселеннях.

Таблиця 2.19
ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРИЧИНАМИ ТИМЧАСОВОЇ
ВІДСУТНОСТІ НА РОБОТІ У 2006, 2011 ТА 2014 РОКАХ

2006 2011 2014

Причини
незайнятості

М
іс
ьк
і

по
се
ле
нн
я

С
іл
ьс
ьк
а

мі
сц
ев
іс
ть

2009 2010

М
іс
ьк
і

по
се
ле
нн
я

С
іл
ьс
ьк
а

мі
сц
ев
іс
ть

М
іс
ьк
і

по
се
ле
нн
я

С
іл
ьс
ьк
а

мі
сц
ев
іс
ть

Особи, які тимчасово не працю-
вали усього, тис. осіб 370,0 121,1 171,2 155,0 432,3 128,0 484,9 147,7

у т. ч. у % до всіх зайнятих 2,6 1,8 2,6 2,4 3,1 2,0 3,8 2,8
у т. ч. за причинами, у % до
підсумку:
щорічна відпустка 31,5 29,9 28,9 31,2 28,9 31,3 26,0 27,7
відпустка з вагітності, пологів
і догляду за дитиною 49,2 36,7 44,6 45,0 51,1 46,2 54,0 44,9

відпустка без збереження за-
робітної плати 2,7 3,1 5,8 3,0 1,5 2,0 5,4 1,4

тимчасова непрацездатність,
догляд за хворим 6,4 4,6 3,0 2,1 3,7 3,1 2,5 2,6

сезонний характер роботи 3,4 19,5 10,2 13,9 1,3 11,5 3,7 17,3
вихідні дні 4,6 3,1 2,6 2,3 2,6 3,4 2,3 3,0

Інші причини 2,2 3,1 4,9 2,5 10,5 2,5 6,1 3,1

Джерело: сформовано автором за: [68, 69, 70, 73, с. 90].
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Характеризуючи зайняте сільське населення за тривалістю
відпрацьованого тижневого робочого часу, можна зазначити, що
чимала його частина — 58,2 % — у 2014 році працювала в межах
встановленої трудовим законодавством норми, тобто 40 годин на
тиждень. Це істотно поступається показнику міських поселень,
де в межах норми працювало 71,7 % зайнятого населення
(табл. 2.20). Серед позитивних тенденцій аналізованого періоду
помітне скорочення частки зайнятих і серед сільського, і серед
міського населення, що працювали понад 40 годин протягом ти-
жня. Особливо це скорочення помітне в сільській місцевості.
Якщо у 2006 році понаднормово працювало 19,6 % зайнятих се-
лян, то у 2014-му їхня частка скоротилася до 12,9 %. У містах ча-
стка понаднормових робіт також скоротилася, проте це скоро-
чення не було таким відчутним і становило лише 4,6 %. Загалом
ж скорочення понаднормової зайнятості позитивно характеризує
динаміку аграрного ринку праці.

Таблиця 2.20
ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ВІДПРАЦЬОВАНОГО

ТИЖНЕВОГО РОБОЧОГО ЧАСУ У 2000–2014 РОКАХ
Зайняті, за відпрацьованими годинами, % до підсумку

Роки Місце
проживання

Усього,
тис. осіб до 20

годин
20-29
 годин

30-39
годин

40
годин

понад 40
годин

місто 13328,3 3,3 3,8 9,9 74,5 8,5
2000

село 4595,2 4,4 5,4 10,5 68,5 11,2
місто 13529,3 1,3 2,2 9,6 70,7 16,2

2006
село 3612,6 2,7 5,0 9,4 63,3 19,6
місто 13639,5 1,2 2,3 8,6 71,3 16,6

2007
село 3660,2 2,9 5,0 7,9 68,5 15,7
місто 13709,5 1,3 2,2 7,9 72,5 16,1

2008
село 3881,3 2,9 4,4 6,9 69,6 16,2
місто 12795,6 1,9 3,4 10,8 70,8 13,1

2009
село 3908,0 3,1 4,9 8,9 68,8 14,3
місто 12974,2 1,6 3,0 8,4 73,6 13,4

2010
село 3829,8 2,9 4,9 7,8 71,5 12,9
місто 13085,0 1,6 2,8 9,7 71,9 14,0

2011
село 3793,9 2,6 4,7 8,9 71,4 12,4
місто 13168,6 1,5 2,5 6,6 74,3 15,1

2013
село 3761,0 2,6 4,8 5,5 74,1 13,0
місто 12296,0 2,0 3,5 10,0 71,7 12,8

2014
село 5144,7 4,7 9,9 14,3 58,2 12,9

Джерело: сформовано автором за: [65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, с. 92].
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Характерною особливістю зайнятості українських селян є зна-
чна питома вага працівників, які самостійно забезпечують себе
роботою, тобто самозайнятих. Незважаючи на те, що з 2007 року
частка їх почала скорочуватися, у 2011-му вона була 40,4 %, у
2014-му — 31,7 % (табл. 2.21). У сільській самозайнятості пере-
важає зайнятість виробництвом сільськогосподарської продукції,
яке здійснюється в особистому підсобному господарстві.

 Таблиця 2.21
ЗАЙНЯТІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА СТАТУСАМИ

ЗАЙНЯТОСТІ У 2000, 2011, 2014 РОКАХ

2011 2014
Статус зайнятості 2000 2008 2010

місто село місто село

Усього, тис. осіб 6255,5 6555,5 6474,2 13873,9 6450,3 12780,9 5292,4

у т. ч. у %

працівники за наймом 78,1 58,4 58,7 91,2 58,2 91,4 66,7

роботодавці 0,2 0,5 0,5 1,3 0,6 1,4 0,9

самозайняті 18,3 39,9 39,9 7,3 40,4 7,1 31,7

члени сім’ї, які безкош-
товно працюють 3,4 0,9 0,9 0,2 0,8 0,1 0,7

Джерело: сформовано автором за: [65, 67, 69, с. 71; 70; 73, с. 78].

Попри суттєву частку самозайнятих, значною залишається і час-
тка найманої праці. Частка найманих працівників сільськогосподар-
ських підприємств хоч і скоротилася за аналізований період більш
як у 4 рази, проте у 2014 році дорівнювала 19,6 % (табл. 2.22).

Таблиця 2.22
ПИТОМА ВАГА КІЛЬКОСТІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАГАЛЬНІЙ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗАЙНЯТИХ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Показники 2000 2005 2008 2010 2011 2013 2014

Усього зайнято на-
селення в сільській
місцевості, тис. осіб

6255,5 6586,1 6555,5 6474,2 6450,3 6405,9 5292,4

Зайнято в сільсько-
му господарстві,
тис. осіб

4334,1 3986,3 3300,1 3094,5 3393,8 3577,5 3091,4
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Закінчення табл. 2.18

1 2 3 4 5 6 7 8

Частка зайнятих у
сільському госпо-
дарстві до всього
зайнятого у сільсь-
кій місцевості насе-
лення, %

69,2 60,4 50,4 47,7 52,6 55,8 58,4

Наймані працівники
сільськогосподар-
ських підприємств
установ та органі-
зацій, тис. осіб

2752,8 1418,1 987,3 794,4 719,9 661,4 607,5

Частка найманих
працівників с-г під-
приємств у загаль-
ній чисельності за-
йнятих, %

13,6 6,9 4,7 3,9 3,5 3,2 3,4

Частка найманих
працівників с.-г.
підприємств у чисе-
льності зайнятих у
сільському госпо-
дарстві, %

63,4 35,6 29,9 25,7 21,2 18,5 19,6

Джерело: сформовано автором за: [288, 292, 293, 294, 295, с. 344].

Кількість найманих працівників сільськогосподарських під-
приємств скорочується швидкими темпами. Тільки за 2014 рік
чисельність їх зменшилася майже на 54 тис. осіб і становила
607,5 тис. осіб. Негативна тенденція скорочення найманої праці у
громадському секторі поширюється дотепер. З метою з’ясування
причин цього явища було проведено дослідження залежності се-
редньорічної кількості найманих працівників, яку було взято за
результативний чинник, від різних факторних показників таких
як середньомісячна заробітна плата, кількість наявних підпри-
ємств, продуктивність праці в сільськогосподарських підприємс-
твах, рівень рентабельності, наявність у сільськогосподарських
підприємствах ріллі, поголів’я великої рогатої худоби, свиней,
птиці, забезпеченість основними засобами та енергетичними по-
тужностями, обсяги інвестицій в основний капітал. Дослідження
здійснено шляхом кореляційно-регресійного аналізу зазначених
вище даних за 2010 рік, які було взято в розрізі областей України
(табл. 2.23).
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Коефіцієнти кореляції між середньообліковою кількістю най-
маних працівників сільськогосподарського підприємства (залеж-
на змінна y) та впливу на нього чинників (незалежні змінні x1, x2,
…, x11) обчислювали за формулою:

11,1,),cov(
== iyxr

yx

i
yx

i

i σσ
,       (2.1)

де
yxyxyx iii ⋅−=),cov(  — коваріація незалежної змінної xi і

залежної змінної y;

m
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−
= 1

2)(
σ  — середньоквадратичні відхилення не-

залежних змінних;
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)y(y
σ
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1j

2
j

y

∑
=

−
=  — середньоквадратичне відхилення залеж-

ної змінної;
m = 25 — кількість досліджуваних регіонів України.
Подальші дослідження пропонуємо проводити за множинною

регресійною моделлю (2.2) з 11 регресорами:

∑
=

+=
11

1
0

j
jj xaay ,                         (2.2)

де коефіцієнти регресії 0a , 1a , …, 11a  наведені нижче:

0a = –13,8397 4a = –0,1976 8a = 0,00006

1a = 0,0043 5a = 0,0072 9a = 0,0020

2a = 0,0014 6a = 0,1353 10a = 0,0095

3a = 0,0157 7a = –0,0006 11a = 0,000014

Коефіцієнт детермінації моделі (2.2) 9684,0=2R  наближаєть-
ся до одиниці, що є ознакою якості побудованої моделі. Крім то-
го, модель (2.2) є адекватною (статистично значимою), оскільки
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розрахункове значення статистики Фішера 2440,36=F  більше за
табличне 6347,2 =тбF , зі степенями свободи 11, 13 і рівнем ста-
тистичної значимості 0,95.

Результати проведеного кореляційно-регресійного аналізу да-
ли підстави для низки висновків. Найвпливовішими чинниками
забезпечення зайнятості найманих працівників за нинішніх умов
господарювання виявилися наявність основних засобів у сільсь-
когосподарських підприємств, площа їхньої ріллі та обсяги інвес-
тицій в основний капітал сільського господарства області, про що
свідчать високі коефіцієнти кореляції, які дорівнюють відповідно
0,854, 0,802 і 0,787. Отже, земля і капітал є визначальними чин-
никами збільшення зайнятості сільськогосподарських працівни-
ків у громадському секторі сільськогосподарського виробництва.

Окрім цих чинників не менш важливими для забезпечення ро-
бочих місць у галузі є наявність в аграрних підприємствах пого-
лів’я худоби та птиці. З-поміж цих показників найвищій коефіці-
єнт кореляції отриманий за показником наявності поголів’я
великої рогатої худоби — rxy = 0,686, що показує наявність зв'яз-
ку між результативним і факторним показниками. Дещо менш
впливовим, хоча теж важливим виявився показник поголів’я сви-
ней (rxy = 0,642). Тісний зв’язок розвитку тваринництва із кількі-
стю найманих працівників пояснюється традиційною, досить ви-
сокою трудомісткістю цієї галузі сільського господарства, тому
тут спостерігається пряма залежність: чим більше в аграрних
підприємствах буде худоби та птиці, тим більше вони потребува-
тимуть робочої сили.

Не надто тісний зв’язок спостерігається між кількістю сільсь-
когосподарських працівників та рівнем їхньої заробітної плати
(rxy = 0,508). Хоча економічна закономірність свідчить про те, що
тут має бути прямий зв’язок: чим вища заробітна плата, тим бі-
льша кількість працівників прагне працювати в цьому підприємс-
тві. Ця закономірність слабко виявляється в сільському господар-
стві через низький рівень оплати праці в галузі, що перешкоджає
виконанню нею своєї мотиваційної функції.

Такі чинники, як продуктивність праці сільськогосподарських
працівників і забезпеченість аграрних підприємств енергетични-
ми потужностями мають давати зворотну залежність з результа-
тивним фактором, адже чим вища продуктивність праці, тим ме-
нше потрібно працівників для вироблення певного обсягу
сільськогосподарської продукції. Така сама залежність простежу-
ється і щодо енергетичних потужностей: чим вони більші, тим
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менша кількість робочої сили потрібна підприємству, що, власне,
й дістало відображення в отриманому від’ємному значенні кое-
фіцієнта кореляції (rxy = –0,448).

Не виявлено тісного зв’язку результативного показника з еко-
номічною ефективністю аграрного виробництва, яка в даному
випадку була представлена рівнем рентабельності сільськогоспо-
дарських підприємств. Очевидно, що слабкий вплив цього чин-
ника зумовлений низькою рентабельністю цих підприємств, що
перешкоджає їм нарощувати свою матеріально-технічну базу,
підвищувати обсяги виробництва та збільшувати завдяки цьому
потребу в сільськогосподарських працівниках. Слабко залежить
чисельність працівників і від кількості наявних сільськогоспо-
дарських підприємств (rxy = 0,392); це певною мірою пояснюєть-
ся тим, що кількість аграрних підприємств може навіть зменшу-
ватися, але якщо вони будуть укрупнюватися, то попит на робочу
силу може зростати.

Таким чином, проведений аналіз дає підстави зробити певні 
висновки: на аграрному ринку праці склалася несприятлива ситу-
ація, що характеризується такими негативними явищами, як сут-
тєве скорочення сфери прикладання праці на селі, внаслідок чого 
відбулося зменшення попиту на аграрну працю. Зростання еко-
номічної активності сільського населення впродовж аналізовано-
го періоду не можна оцінити позитивно, оскільки його досягнуто 
переважно за рахунок зростання зайнятості селян старшого віку 
та зростання сільського безробіття. Збільшення чисельності за-
йнятих працівників пенсійного віку свідчить про недостатній рі-
вень їхніх доходів, що змушує їх працювати після виходу на пен-
сію, а також про відплив із села робочої сили працездатного віку.

Однією з важливих тенденцій динаміки сільської зайнятості є 
стрімке скорочення її в аграрному секторі. Разом з тим сільсько-
господарське виробництво залишається основною сферою докла-
дання праці для селян, значна частина яких зайнята в особистому 
підсобному господарстві. Зайнятість в останньому хоч і дає пев-
ну можливість виживання селянам в умовах кризи та безробіття 
на селі, але чи не найбільшим її негативом є соціальна незахище-
ність цих селян, адже вони залишаються поза межами державно-
го соціального страхування. Ще однією негативною тенденцією 
зайнятості аграріїв є стрімке скорочення найманої праці в гро-
мадському секторі аграрного виробництва, що негативно впливає 
на сільський ринок праці, бо збільшує сільське безробіття, веде 
до зменшення рівня доходів певної частини селян і падіння рівня 
життя багатьох сільських сімей.
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Проведений кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку кі-
лькості найманих працівників аграрних підприємств із різними
показниками, що її визначають, дав змогу виявити найвпливовіші
чинники і запропонувати заходи, які сприятимуть зростанню їх
зайнятості [144, с. 144]. З проведених розрахунків вочевиднило-
ся, що забезпечити зростання потреби сільськогосподарських
підприємств у працівниках можна за рахунок нарощування обся-
гів виробництва та зміцнення їхньої матеріально-технічної бази,
що потребуватиме збільшення землезабезпеченості, оновлення
основних засобів, збільшення капіталовкладень. Збільшувати зе-
млезабезпеченість аграрних формувань слід до оптимальних меж,
оскільки відомо, що великомасштабна концентрація землекорис-
тування агрохолдингів, земельні масиви яких досягають сотень
тисяч гектарів, призводить до виснаження природних ресурсів
села та інших негативних наслідків [312, с. 176]. Учені Інституту
аграрної економіки визначили оптимальні розміри аграрних під-
приємств. Зокрема, за їхнім розрахунками, вищої ефективності
досягають підприємства з площею ріллі 2–4 тис. га. Високої ефе-
ктивності досягають і невеликі підприємства з площею до 250 га,
і надвеликі з площею 6–8 тис. га, яких небагато [160, с. 14].

Поліпшення забезпеченості аграрних підприємств основними
засобами — складне завдання, реалізація якого потребує склад-
ного комплексу заходів на рівні державної аграрної політики,
спрямованої на створення економічних й інституціональних умов
для підвищення ефективності сільськогосподарського виробниц-
тва, що дасть їм змогу покращити фінансове становище й підви-
щити купівельну спроможність. Найактуальнішими серед цих за-
ходів є завершення земельної реформи, включення землі в
економічний обіг, удосконалення ціноутворення й амортизацій-
ної політики, усунення цінового диспаритету та багато інших.

Окремо варто спинитися на такому чиннику збільшення за-
йнятості найманих працівників, як розвиток тваринницької галу-
зі. Відомо, що її потенціал сьогодні далеко не реалізований. Так,
із майже 1600 господарств розміром понад 3000 га земель 56 %
не мають великої рогатої худоби, а в 41 % господарств поголів’я
худоби та птиці взагалі відсутнє [11, с. 12]. Понад половину тва-
ринницької продукції виробляють нині в господарствах населен-
ня практично вручну тоді як, переведення галузі на промислові
рейки дозволило би збільшити потребу в сільськогосподарських
працівниках, адже ця галузь залишається традиційно трудоміст-
кою. Певні сподівання покладаються на Єдину комплексну стра-
тегію розвитку сільського господарства та сільських територій на
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2015–2020 роки, якою передбачається до 2020 року забезпечити
споживання населенням України молока і м’яса на рівні медично
рекомендованих норм [81]. Оскільки нині воно значно нижче ре-
комендованих норм, тож можна очікувати, що нарощування об-
сягів цієї продукції потребуватиме зростання поголів’я худоби і
збільшення попиту сільськогосподарських підприємств на най-
ману працю.

Збільшенню попиту на сільськогосподарських працівників 
сприятиме реалізація національних проектів і галузевих програм, 
зокрема «Овочі України», а також прийняття галузевих програм, 
які перебувають у процесі розробки: «Садівництво України», 
«Виноградарство», «Картопля України» [196, с. 5]. Виробництво 
технічних культур, вирощування овочів, фруктів, винограду та-
кож є досить трудомістким, оскільки значна частина технологіч-
ного процесу виконується вручну, тому розвиток цих галузей аг-
рарного сектору супроводжуватиметься зростанням потреби в 
працівниках рослинництва, у садоводах, овочівниках, винограда-
рях і просто в некваліфікованій робочій силі.

2.2.1. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЗАЙНЯТІСТЬ

Для виявлення зв’язку основних виробничих факторів сільсь-
кого господарства, показників його економічної ефективності та
показників розвитку соціальної інфраструктури з результативним
показником чисельності зайнятого сільського населення праце-
здатного віку було проведено кореляційно-регресійний аналіз на
підставі статистичних даних у розрізі областей України за 2012
рік. Результати кореляційно-регресійного аналізу зв’язків еконо-
мічних показників розвитку сільського господарства з чисельніс-
тю зайнятого сільського населення дають підстави для висновку
про те, що зайнятість сільського населення є надзвичайно склад-
ною соціально-економічною категорією, яка залежить від чис-
ленних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, які
справляють на неї різноплановий, багаторівневий і різновектор-
ний вплив. Унаслідок цього досить складно виявити тісний її
зв’язок з одним чи кількома основними чинниками. Це частково
пояснює низькі коефіцієнти кореляції результативного показники
з економічними показниками, що характеризують рівень розвит-
ку сільського господарства.
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Парадоксальним, на перший погляд, видається зворотній
зв’язок чисельності сільських зайнятих з такими чотирма чинни-
ками, як: ВП рослинництва, рівень рентабельності сільськогос-
подарського виробництва, кількість найманих працівників та об-
сяг капітальних інвестицій у сільське господарство, коефіцієнти
кореляції щодо яких становили відповідно: –0,079, –0,433, –0,071,
–0,108   (Дод. А).  Разом    з    тим    певною    мірою      пояснити
обернену залежність можна поширенням великотоварного сіль-
ськогосподарського виробництва, яке здійснюють агрохолдинги,
котрі, як відомо, характеризуються високою концентрацією зе-
мель і засобів виробництва, використанням новітніх ресурсо- та
працезбережувальних технологій, зорієнтовані на виробництво
високотехнологічних культур, мають кращі фінансові результати,
а тому залучають основні обсяги інвестицій. Вплив агрохолдин-
гів на зайнятість місцевого населення здебільше негативний,
оскільки через високий рівень автоматизації виробництва вони
використовують обмежену кількість спеціально підготовленого
персоналу, тож практично не наймають місцевого населення на
територіях, де здійснюють господарювання.

Серед чинників, що позитивно впливають на формування
сільської зайнятості, можна назва виробництво ВП тваринництва
та підвищення забезпеченості сільського господарства енергети-
чними ресурсами. Пряму залежність результативного показника
від цих чинників демонструють відповідні коефіцієнти кореляції
0,309 та 0,525. Хоч і слабкий з точки зору статистичної значимо-
сті, але позитивний вплив цих чинників пояснюється досить ви-
сокою трудомісткістю наявних технологій виробництва тварин-
ницької продукції.

Негативно характеризує ефективність сільськогосподарсько-
го виробництва слабка щільність зв’язків результативного по-
казника сільської зайнятості з такими показниками як кількість 
аграрних підприємств, продуктивність праці та середньомісяч-
на заробітна плата найманих працівників сільськогосподарсь-
ких підприємств. Коефіцієнти кореляції за ними відповідно до-
рівнювали: 0,032, 0,011 і 0,082. Отже, кількість підприємств 
сама по собі мало впливає на зайнятість сільського населення. 
Слабка залежність останньої від продуктивності праці у сільсь-
кому господарстві та заробітної плати пояснюється, з одного 
боку, скороченням частки громадського сектору сільськогоспо-
дарського виробництва, а з іншого — надто низькими їх рівня-
ми, щоб чинити відчутний стимулювальний вплив на збільшен-
ня зайнятості.
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Про неефективну виробничу структуру підприємств аграрного
сектору свідчить порівняно висока щільність зв’язку зайнятості
сільського населення з екстенсивними чинниками сільськогоспо-
дарського виробництва, як, наприклад, поголів’я тварин і посівні
площі культур. Найбільше впливає на сільську зайнятість пого-
лів’я великої рогатої худоби, в тому числі корів і поголів’я овець
і кіз, що пояснюється ще досить високою трудомісткістю техно-
логічного процесу їх вирощування. Коефіцієнти кореляції за ци-
ми видами худоби дорівнюють відповідно 0,368, 0,424 і 0,462
(табл. 2.24). Водночас більш високотехнологічне виробництво
свиней і птиці вже менше впливає на результативний показник
через вищий рівень механізації й автоматизації технологічного
процесу і відповідно меншу потребу в робочій силі. Коефіцієнти
кореляції з поголів’я свиней і птиці становили відповідно 0,232 і
0,164.

Таблиця 2.24
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗАЙНЯТОГО СІЛЬСЬКОГО

НАСЕЛЕННЯ З ЕКСТЕНСИВНИМИ ЧИННИКАМИ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ У 2012 РОЦІ
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АР Крим 327,1 140,1 66,2 158,2 247,3 7103,1 40,9

Вінницька 308,5 343,4 173 377,5 40,6 13805,5 131,2

Волинська 199,7 201,8 123,4 310,1 16,5 5943,5 80,1

Дніпропетровська 208,5 146,2 80,2 506,2 59,1 18821,6 91,2

Донецька 172,9 136,7 67,8 536,4 84,6 13159,5 93,4

Житомирська 207,4 223,5 134,4 192,5 27,6 5845,3 71,9

Закарпатська 289,7 144,1 101,1 279,6 164,7 3307,3 50

Запорізька 169,9 117,7 61,1 335,3 52,3 6046,4 59,7

Івано-Франківська 290,7 192,2 119,6 273,8 28,5 5993,7 71,8

Київська 262,4 154,9 78,6 523,5 29,6 25640,7 125,7

Кіровоградська 136,3 125,6 63,7 267,6 44,1 4912,5 61,8

Луганська 131,5 117,4 58,4 111,7 59 5855,9 54,7
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Закінчення табл. 2.24
1 2 3 4 5 6 7 8

Львівська 387,2 250,5 152,4 306,3 28,6 8826,1 121,9

Миколаївська 154,8 150,3 89,8 139,6 49,7 3723,9 43,2

Одеська 322,4 198,9 107,6 390,1 403 4991 76,8

Полтавська 222,6 279,5 133,7 406,2 45 5417 92,1

Рівненська 239,9 183,3 116,8 338,2 18 5988,7 81,3

Сумська 143,8 167,6 91,4 165 40,5 4388,8 78,2

Тернопільська 223,9 196,5 112,4 372,1 12,4 4612,8 77

Харківська 224,1 207,3 99,1 232,6 76,1 9548,5 119,7

Херсонська 195,9 118,8 77,7 200,4 59 7105,5 96,7

Хмельницька 208,7 272,3 149,8 305,3 26,4 9517,9 79,2

Черкаська 224,9 212,6 94,1 462,3 39,6 26279,7 82,1

Чернівецька 209,4 118,1 67,5 166,3 50,7 3547,8 47

Чернігівська 145,7 246,6 134,5 219,9 35,3 3687,9 95,7

Коефіцієнт кореляції 0,368 0,424 0,232 0,412 0,164 0,293

Джерело: розраховано автором за: [271].

Що стосується рослинницької галузі, то найтісніший зв’язок іс-
нує між сільською зайнятістю та посівними площами під овоче-
баштанні культури, картоплю та під кормові культури. А от посів-
ні площі під зернові й технічні культури порівняно гірше вплива-
ють на зайнятість сільського населення, що, знову ж таки, поясню-
ється високим рівнем технологічності їх виробництва, це перед-
бачає мінімальну потребу у працівниках рослинництва.

Істотний впив на зайнятість сільського населення за сучасних
умов господарювання справляє розвиненість соціально-культурно-
побутової інфраструктури. Попри значний її занепад упродовж
останніх двох десятиліть наявність у сільській місцевості загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, дитячих садків, будинків культу-
ри, шкіл естетичного виховання, спортивних закладів є передумо-
вою забезпечення попиту на працівників не сільськогосподарської
сфери, яка на даному етапі є не менш важливою не тільки в плані
забезпечення сільської інтелігенції робочими місцями, а й гідної
якості життя на селі.
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Як показав кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку чи-
сельності зайнятого сільського населення з наявністю об’єктів 
соціальної  інфраструктури, проведений за статистичними даними 
у розрізі областей за 2012 рік, найбільший вплив на сільську 
зайнятість справляє сфера освіти. Так, коефіцієнт кореляції між 
результативним показником сільської зайнятості та кількістю 
сільських загальноосвітніх закладів був 0,635, що свідчить про 
досить тісний зв’язок між цими показниками (табл. 2.25). Водно-
час, ще більший вплив справляє не сама наявність шкіл у сіль-
ській місцевості, а наповненість їх учнями, що підтверджує відпо-
відний коефіцієнт кореляції — 0,879. Другим об’єктом за силою 
впливу на сільську зайнятість є наявність у селі дошкільних за-
кладів, (коефіцієнт кореляції –0,587). Важливою також є кількість 
дітей, що їх відвідує (коефіцієнт кореляції – 0,688), що цілком ло-
гічно пояснюється тим, що самі по собі об’єкти соціальної сфери 
не гарантують попиту на відповідних фахівців. Необхідною умо-
вою для цього є наповненість навчальних і дошкільних закладів 
дітьми, але нині спостерігається негативна тенденція до устале-
ного зменшення кількості народжених дітей у сільській місцевос-
ті і відповідного скорочення кількості учнів навчальних закладів.

Таблиця 2.25
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ІЗ

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ ОБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ У 2012 РОЦІ
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АР Крим 327,1 331 59663 24705 15493 960 513

Вінницька 308,5 777 70197 22290 17844 1841 1034

Волинська 199,7 663 60661 9909 11868 1996 624

Дніпропетровська 208,5 427 44876 14096 11161 1677 491

Донецька 172,9 303 29293 11027 8687 650 405

Житомирська 207,4 638 49207 12261 13976 1485 1009

Закарпатська 289,7 525 91198 18187 24434 1033 435

Запорізька 169,9 342 35554 10315 7808 786 373

Ів.-Франківська 290,7 591 78537 8651 9833 1498 659
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Закінчення табл. 2.24
1 2 3 4 5 6 7 8

Київська 262,4 535 60017 18398 18373 1237 776

Кіровоградська 136,3 395 32441 10679 7874 1135 529

Луганська 131,5 248 19998 4929 4620 681 383

Львівська 387,2 1054 94892 10949 13935 2260 1278

Миколаївська 154,8 388 36416 14441 11970 1853 489

Одеська 322,4 585 81307 23827 20674 1789 681

Полтавська 222,6 532 43269 12325 10992 1754 792

Рівненська 239,9 554 79742 11400 12924 1675 634

Сумська 143,8 384 25773 8753 8684 912 561

Тернопільська 223,9 733 53751 12128 10731 1438 869

Харківська 224,1 458 38699 10856 8867 1736 610

Херсонська 195,9 338 39739 18537 12908 1172 402

Хмельницька 208,7 671 49239 14856 14396 1492 1088

Черкаська 224,9 496 44541 17930 14831 779 688

Чернівецька 209,4 328 57625 12205 14408 1051 347

Чернігівська 145,7 479 29058 5917 4986 1417 709

Коефіцієнт кореляції 0,635 0,879 0,587 0,688 0,435 0,491

Джерело: розраховано автором за: [83, 62,84].

Позитивний вплив на зайнятість сільського населення окрім
освітніх закладів справляють також заклади культури та спорту.
Так, наявність у селі клубних закладів, спортивних споруд, шкіл ес-
тетичного виховання зумовлюють можливості зайнятості для пра-
цівників відповідних професій відповідно на 49,1 %, 43,5 і 36,1 %.

Отже, наведені результати кореляційно-регресійного аналізу
впливу чинників на зайнятість дають підстави для висновку про
те, що в сільській місцевості дедалі більшого значення набуває
соціальна сфера, а рівень її розвитку прямо впливає на рівень за-
йнятості сільського населення, на рівень його доходів, на якість
життя на сільських територіях. З огляду на це завданням цивілі-
зованої держави має бути створення інституціональних, економі-
чних, організаційних умов для відродження сільської соціальної
інфраструктури шляхом поглиблення соціального діалогу,
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об’єднання зусиль усіх соціальних партнерів, диверсифікації
джерел фінансування, децентралізації управління, розширення
повноважень місцевої виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування, посилення соціальної згуртованості сільських
громад і соціальної відповідальності соціальних партнерів на всіх
управлінських рівнях.

Важливим завданням держави в контексті розбудови соціаль-
но орієнтованого ринкового господарства є дотримання науково-
обґрунтованих нормативів забезпеченості сільського населення
основними об’єктами соціальної сфери: школами, дитячими сад-
ками, лікарнями та ФАПами, закладами торгівлі, побуту, зв’язку,
культури, спорту тощо. Очевидно, що чинні нормативи потребу-
ють перегляду й уточнення відповідно до сучасного рівня потреб
людини й рівня розвитку суспільного виробництва. Гарантувати
дотримання зазначених нормативів у цивілізованому суспільстві
має держава відповідно до «Конституції України», яка проголо-
шує рівність доступу своїх громадян до суспільних благ і недо-
пущення дискримінації в тому числі за місцем проживання.

2.2.2. САМОЗАЙНЯТІСТЬ І НЕФОРМАЛЬНА
ЗАЙНЯТІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

За постійного скорочення кількості робочих місць у громадсь-
кому і приватному секторах дедалі більша частина сільського на-
селення змушена шукати роботу в неформальному секторі еко-
номіки. Зазначимо, що зайнятість у неформальному секторі 
з’явилася за кордоном у середині 1960-х років. Причини її появи 
та обсяги істотно різняться для країн, що розвиваються й для 
країн з розвиненою економікою. Якщо у перших зайнятість у не-
формальному секторі економіки сягає 30–50 %, а її основними 
причинами є деформована економіка, прискорена урбанізація, 
низький рівень життя населення, недосконале законодавство то-
що, то в розвинених країнах частка самозайнятих незначна — 1–3 
%, і основними причинами її існування є нездатність певних 
секторів економіки забезпечити робочими місцями малоквалі-
фіковану робочу силу, наявність безробіття тощо.

Утім, загалом поширення нетипових форм зайнятості, зайня-
тості в неформальному секторі, що спостерігається нині не тільки
в країнах, що розвиваються, а й у розвинених економіках, зумов-
лене низкою причин, основними з яких можна назвати посилення
конкуренції на споживчих ринках, розвиток малого бізнесу, зрос-
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тання попиту на особисті послуги, збільшення міграційних пото-
ків, недосконалість державного регулювання ринку праці та бага-
то інших. У країнах трансформаційної економіки, окрім решти,
до них додаються адаптація економічної системи до ринкових
відносин, слабкість державного регулювання та нерозвиненість
ринкових інститутів регулювання зайнятості населення. В Украї-
ні проблема поширення неформальної зайнятості набуває особ-
ливої гостроти у сільській місцевості, де через недосконале ре-
формування аграрного сектору та інші причини відбулося значне
скорочення робочих місць для найманих працівників у аграрних
підприємствах, що й зумовило переливання аграрної робочої си-
ли до неформального сектору сільської економіки.

Перш ніж братися до аналізу проблеми неформальної зайнятос-
ті сільського населення, слід спинитися на дефініції цієї категорії.
У рамках даного дослідження вважаємо прийнятним ототожнення
категорій неформальної зайнятості та зайнятості населення у не-
формальному секторі. Слід зауважити, що до 2013 року Державна
служба статистики України висвітлювала інформацію тільки щодо
зайнятості в неформальному секторі економіки. З 2013 року відпо-
відно до Методологічних положень щодо визначення неформаль-
ної зайнятості населення, затверджених наказом Державної служ-
би статистики від 23.01.2013 №16, до неформально зайнятих
відносять такі категорії зайнятого населення:

— зайняті на підприємствах неформального сектору (незареє-
стровані самозайняті, роботодавці та їхні наймані працівники, бе-
зоплатно працюючі члени сім'ї тощо);

— безоплатно працюючі члени сім'ї на підприємствах форма-
льного сектору;

— наймані працівники, які працюють на неформальних робо-
чих місцях формального сектору (особи, які працювали за усною
домовленістю або не мали будь-яких соціальних гарантій, зокре-
ма: за них не сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, не мали права на щорічну від-
пустку, оплачуваний лікарняний) [73, с. 13]. Тобто, як видно з
наведеного визначення, неформальний сектор зайнятості утво-
рюють робочі місця як на незареєстрованих дрібних (тих, що не
підлягають реєстрації) підприємствах, так і неофіційні робочі мі-
сця на зареєстрованих підприємствах.

У Росії, наприклад, при обчисленні офіційних показників не-
формальної зайнятості Росстат до працівників неформального
сектору відносить усіх зайнятих на виробничих одиницях, що не
мають статусу юридичної особи. Існують й інші підходи до ви-
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значення неформальної зайнятості. Через цю обставину оцінка
рівня неформальної зайнятості в Росії коливається від 6 % до
майже 30 % [44, с. 5]. Галузева структура неформальної зайнято-
сті зосереджена, в основному в торгівлі, послугах ремонту та бу-
дівництві, на які припадає майже 60 % російських неформалів. В
інших пострадянських республіках приблизно такі само масшта-
би та структура неформального сектору. Так, у Республіці Татар-
стан у 2009 році на неформальному ринку праці налічувалося
20,5 % зайнятого населення [112, с. 74].

Розглядаючи зайнятість сільського населення у неформальному
секторі, окремо варто спинитися на самостійній зайнятості селян,
яка, безперечно, належить до неформальної зайнятості. Згідно з
методикою, рекомендованою МОП, Державна служба статистики
України при класифікації зайнятого населення за статусами зайня-
тості поділяє його на працюючих за наймом і працюючих не за
наймом. Останні визначаються як особи, які самостійно здійсню-
ють свою трудову діяльність на базі організації та ведення госпо-
дарської діяльності фізичної чи юридичної особи, відповідають за
результати й ефективність цієї діяльності, а також за виконання
стосовно інших осіб, зокрема щодо умов трудових договорів з на-
йманими працівниками тощо. До таких осіб належать: роботодав-
ці, самозайняті та безкоштовно працюючі члени сім’ї. Самозайня-
тими згідно з даною методикою вважаються особи, які зайняті
індивідуальною, самостійною трудовою діяльністю, яку здійсню-
ють самостійно, без залучення постійних найманих працівників.
Безкоштовно працюючі члени сім’ї — особи, які працюють без
оплати на сімейному підприємстві, що очолює родич (у випадку,
якщо ця діяльність належать до економічної) [73, с. 13]. У країнах
Європейського Союзу та США під самозайнятістю розуміють во-
лодіння власним бізнесом і роботу тільки на себе [8, с. 42].

Чимала частка самозайнятого населення спостерігається саме
серед сільського населення. Певною мірою це пояснюється зако-
нодавчим визначенням деяких критеріїв віднесення населення до
категорії зайнятого. Так, Законом України «Про особисте селян-
ське господарство» проголошується, що члени особистого селян-
ського господарства належать до зайнятого населення за умови,
що робота в ньому є основною (ст. 8). У Законі України «Про за-
йнятість населення» серед категорій зайнятого населення перелі-
чено також особи, що забезпечують себе роботою самостійно (в
тому числі члени особистих селянських господарств). Населення,
яке має хоча б одну соту га для ведення ОСГ або земельний пай,
вважається зайнятим [219].
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Самозайнятість у сільській місцевості переважно зосереджена
в особистому підсобному господарстві на виробництві, переробці
та продажу продукції тваринництва — молока, яєць, м’яса вели-
кої рогатої худоби, свиней, овець, птиці та продукції рослинниц-
тва — вирощування і реалізація картоплі, овочів, фруктів, баш-
танних тощо. За деякими даними, в особистому підсобному
господарстві зайнято близько 3 млн осіб. Разом з тим у сільській
місцевості збільшується самозайнятість і в інших видах дрібного
виробництва та сфері послуг (торгівля, надання послуг у сфері
громадського харчування, надання послуг з будівельних і ремон-
тних робіт, ремонту побутової техніки, пошиття одягу, ремонту
взуття, культурно-побутового обслуговування тощо). Чисель-
ність цієї групи самозайнятих разом із членами сім’ї, які допома-
гають, становить майже 2 % усього зайнятого населення.

Неформальна зайнятість у цілому має і переваги, і недоліки.
Позитивними рисами зайнятості в неформальному секторі є те, що
вона допомагає частині населення вийти зі скрутного становища
безробіття та забезпечити собі певний рівень життя. Проте, нефо-
рмальна зайнятість приховує чимало негативних рис. Серед осно-
вних її небезпек можна назвати відсутність нормальних умов і ре-
жимів праці, що виявляється в переважанні ручної,
малокваліфікованої праці, використанні примітивних знарядь пра-
ці, відсутності сталих робочих місць, переважанні жіночої та дитя-
чої праці, зайнятості в основному малозабезпечених верств насе-
лення (безробітних, переселенців, біженців, підлітків, пенсіонерів,
осіб з обмеженими можливостями). Вказані особливості зайнятос-
ті у неформальному секторі справляють певний негативний вплив
на економіку в цілому і на ринок праці зокрема. Так, через нефор-
мальну зайнятість сільське населення відвикає від систематичної
праці, втрачається кваліфікація і професійні навички через вико-
нання малокваліфікованої праці. Негативно впливає неформальна
зайнятість на сільську економіку, ефективність якої знижується
через відплив кваліфікованої робочої сили в неформальний сектор,
втрачаються соціально-трудові гарантії для зайнятих у неформа-
льному секторі. За деякими оцінками, заробітна плата в цьому сек-
торі в середньому на 15 %–20 % нижча, ніж у формальному [44, с.
3]. Крім того, завдяки, неформальному сектору створюються умо-
ви для розвитку тіньової і кримінальної зайнятості. Досвід інших
країн свідчить, що тенденції розвитку сімейного дрібного вироб-
ництва такі, що чимала частина з них не витримує конкуренції і
розпадається, якась частина, приваблена можливістю не сплачува-
ти податки, переходить із сектору неформальної зайнятості споча-
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тку до тіньового, а згодом і до кримінального секторів ринку пра-
ці, і лише мізерна кількість дрібних підприємств розвиваються і
діють на зареєстрованому ринку праці. Так, за деякими даними,
тіньовий сектор економіки в розвинених країнах коливається від 6
% (Японія) до 30 % (Італія), в Африці й Латинській Америці сягає
35 %, у Росії — 40 %, в Україні понад 50 % [207, с. 578].

Основними видами діяльності в неформальному секторі еконо-
міки України є сільськогосподарське виробництво, на яке припа-
дає 40,24 %; крім того, 21,8 % становить торгівля, 15,3 % — будів-
ництво, 6,8 % — промисловість, решта припадає на інші види
діяльності [73, с. 107]. Структура неформальної зайнятості в сіль-
ській місцевості істотно відрізняється від загальної. Зокрема, знач-
но вищою є зайнятість у сільському господарстві, на яке припадає
70,2 % неформального сектору, понад 11 % неформально зайнятих
працюють у будівництві, 8 % у сфері торгівлі (рис. 2.6). З упевне-
ністю можна сказати, що в сільській місцевості неформальна за-
йнятість у сільському господарстві значно вища і зосереджена
здебільшого в особистому селянському господарстві.

11,10%

3,90%
70,20%

8,00% 1,60% 5,20% Сільське госодарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Транспорт

Інше

Рис. 2.6. Структура неформальної зайнятості сільського
населення за видами економічної діяльності у 2014 році 

Джерело: сформовано за: [73, с. 109]. 

Невпинне поширення неформальної зайнятості в аграрному сек-
торі зумовлює необхідність глибшого її вивчення, принаймні в рам-
ках тієї інформації, що надається з цього розділу Державною служ-
бою статистики. У 2014 році неформальна зайнятість в Україні 
становила 4540,9 тис. осіб, або 25 % усієї зайнятості в 
національному господарстві. Порівняння структури зайнятості у 
неформальному секторі за місцем проживання показує переважання 
неформальної зайнятості у сільській місцевості, де на 
неформальний сектор відноситься 43,4 % зайнятих. У міських 
поселеннях неформальний сектор охоплює лише 17,5 % загальної 
міської зайнятості (табл. 2.26). Характеризуючи структуру 
зайнятого        населення        в      неформальному           секторі 
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економіки населення за статусами зайнятості, можна стверджувати,
що в міських поселеннях переважає наймана праця. У селах більшо-
го поширення набула праця не за наймом, яку представляють робо-
тодавці, самозайняті, та члени сім’ї, що працюють безкоштовно.

Таблиця 2.26
НАСЕЛЕННЯ, ЗАЙНЯТЕ В НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ,

ЗА СТАТУСАМИ ЗАЙНЯТОСТІ У 2006–2014 РОКАХ

у тому числі

Роки Місце
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місто 1319,4 9,3 918,7 6,9 400,7 43,1
2006

село 3303,9 50,5 394,6 11,2 2909,3 96,7
місто 1319,8 9,2 910,8 6,8 409,0 40,5

2007
село 3341,9 50,7 429,6 12,0 2912,3 96,3
місто 1423,3 9,9 1010,9 7,6 412,4 39,5

2008
село 3140,5 47,9 525,0 13,7 2615,5 95,8
місто 1450,2 10,6 982,2 7,8 468,0 41,8

2009
село 3019,7 46,4 524,0 13,5 2495,7 95,6
місто 1564,0 11,3 1082,2 8,6 481,8 41,7

2010
село 3085,2 47,7 518,0 13,6 2567,2 95,9
місто 1589,6 11,5 1063,9 8,4 525,7 43,0

2011
село 3115,3 48,3 522,5 13,9 2592,8 96,3
місто 1684,6 12,0 1105,9 8,7 578,7 47,6

2013
село 3121,3 48,7 543,0 14,6 2578,3 96,0
місто 2243,0 17,5 1801,1 14,1 441,9 45,4

2014
село 2297,9 43,4 653,9 12,7 1644,0 95,5

Джерело: розраховано автором за: [67–70; 72, с. 92; 73, с. 101].

Що стосується якісних характеристик сільського населення, 
зайнятого в неформальному секторі економіки, то тут помітни-
ми є такі закономірності. Зокрема, найвищі рівні участі в нефо-
рмальному секторі спостерігаються у наймолодшій і найстаршій 
групах сільського населення, що говорить про певні труднощі їх 
працевлаштування у формальному секторі сільської економіки. 
Так, у 2013 році сільська молодь віком 15–24 років була залуче-
на до неформальної зайнятості на 54,7 %, сільські пенсіонери 
віком 60–70 років — на 89,7 %. У 2006 році ці рівні були ще ви-
щими (відповідно 62,9 і 96,7 %) (табл. 2.27). Досить   високим    є
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залучення у неформальну економіку і селян передпенсійного віку. 
Практично кожен другий сільський житель віком 50–59 років за-
йнятий у неформальному секторі. Населення ж працездатного віку 
значно меншою мірою бере участь в неформальній економіці. 
Найнижчі рівні участі спостерігаються у групах селян віком 30–39 і 
40–49 років (відповідно 41,0 і 39,4 %). Хоча Державна служба 
статистики з 2014 року не надає інформації про рівень участі сіль-
ського населення у неформальному секторі в розрізі вікових кате-
горій, проте про погіршення ситуації можна судити по збільшенню 
питомої ваги вікових груп з 30 до 60 років у загальному обсязі 
неформальної зайнятості на селі.

Таблиця 2.27
СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ, ЗАЙНЯТЕ В НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ

ЕКОНОМІКИ, ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ У 2006–2014 РОКАХ

У тому числі за віковими групами, %
Роки Показники Усього,

тис. осіб 15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 Працездатного
віку

усього 3303,9 17,2 9,4 17,2 18,5 17,4 20,3 74,8
2006 рівень

участі 50,5 62,9 43,8 37,5 37,4 52,3 96,7 43,7

усього 3341,9 17,1 9,1 17,4 19,0 17,9 19,5 75,5
2007 рівень

участі 50,7 61,0 43,3 38,5 39,1 52,9 96,2 44,2

усього 3140,5 17,0 8,7 17,5 18,1 19,3 19,4 75,1
2008 рівень

участі 47,9 56,4 40,1 36,7 35,7 51,7 94,3 41,4

усього 3019,7 15,6 8,6 18,0 18,1 19,7 20,0 73,9
2009 рівень

участі 46,4 54,4 38,9 36,8 34,3 48,7 92,9 39,8

усього 3085,2 16,4 8,9 17,7 18,7 19,2 19,1 75,4
2010 рівень

участі 47,7 58,3 40,4 37,4 36,5 47,7 91,7 41,5

усього 3115,3 15,3 9,2 18,0 19,0 19,9 18,6 75,8
2011 рівень

участі 48,3 57,7 41,2 38,5 37,8 48,7 91,8 42,3

усього 3121,3 12,9 10,5 18,9 19,3 21,5 16,9 79,5
2013 рівень

участі 48,7 54,7 42,7 41,0 39,4 49,9 89,7 43,7

2014** усього 2297,9 11,7 12,0 21,9 23,5 20,8 10,1 …

Джерело: розраховано автором за: [66–70; 72, с. 93; 73].
* У 2014 р. Державна служба статистики не надавала даних щодо рівня участі.
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Впливає на рівень зайнятості в неформальному секторі й рі-
вень освіти сільського населення. Тут простежуються такі пропо-
рції: чим нижчий рівень освіти селян, тим вища ймовірність за-
йнятості їх у неформальній економіці. Так, у 2014 році категорії
сільського населення з повною загальною середньою і з базовою
загальною середньою освітою становили 82,7 % усіх зайнятих у
неформальному секторі. Осіб із повною вищою освітою було
лише 5 % (табл. 2.28). Рівень участі в неформальній економіці
перебуває в аналогічній залежності. Сільське населення з повною
вищою освітою було залучене до неформального сектору лише
на 18,6 %, тоді як населення з повною загальною та базовою за-
гальною освітою відповідно на 54,9 % і 75,2 %. А рівень участі в
неформальній економіці населення з початковою освітою чи без
освіти перевищує 95 %. Причому з плином часу ця закономір-
ність стає виразнішою [146, с. 189].

Таблиця 2.28
СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ, ЗАЙНЯТЕ В НЕФОРМАЛЬНОМУ

СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ, ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ У 2006–2014 РОКАХ
У тому числі за рівнем освіти, %

Роки

П
ок
аз
ни
ки

Усього,
тис. осіб повна

вища
базова
вища

неповна
вища

повна
загальна
середня

базова
загальна
середня

початкова
загальна, або
не мають
освіти

усього 3303,9 4,0 1,8 9,3 53,3 27,0 4,6
2006 рівень

участі 50,5 22,5 34,5 35,0 51,2 68,3 93,3

усього 3341,9 4,1 1,3 9,4 54,9 26,3 4,0
2007 рівень

участі 50,7 21,6 32,4 34,0 52,0 71,2 93,5

усього 3140,5 3,6 0,7 9,6 56,6 25,9 3,6
2008 рівень

участі 47,9 17,6 28,4 30,6 49,7 71,0 91,8

усього 3019,7 3,6 0,5 9,5 59,0 24,4 3,0
2009 рівень

участі 46,4 15,8 23,7 28,6 49,3 70,6 93,9

усього 3085,2 4,0 0,7 9,4 60,7 22,7 2,5
2010 рівень

участі 47,7 17,7 31,3 30,1 50,9 71,3 96,1

усього 3115,3 4,5 0,7 10,1 62,7 20,4 1,6
2011 рівень

участі 48,3 19,0 33,8 31,9 52,3 72,4 98,8

усього 3121,3 4,5 0,5 10,5 68,1 15,6 0,8
2013 рівень

участі 48,7 18,6 28,6 31,2 54,9 75,2 95,7

2014 усього 2297,9 5,0 0,5 11,4 75,2 7,5 0,4
Джерело: розраховано автором за: [67–70; 72, с. 94; 73, с. 106].
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Однією з форм самозайнятості є нерегламентована зайнятість, 
якою охоплено понад 1 млн осіб. Сюди включають як осіб, що 
займаються такою діяльністю вимушено, зокрема підприємців 
котрі мають незареєстрований бізнес, так і осіб, зорієнтованих на 
нерегламентовану діяльність за будь-яких умов [258, с. 97].

Отже, поширення самозайнятості та інших нетрадиційних
форм сільської зайнятості зумовлене скороченням потреби в ро-
бочій силі сільськогосподарських підприємств, що змушує без-
робітне сільське населення шукати інші джерела доходів, інші
форми зайнятості, найпоширенішою з яких стає самозайнятість.
Беззаперечною, перевагою самозайнятості та її позитивом є те,
що вона дозволяє виживати значній частині українського селянс-
тва за важких умов масового вивільнення робочої сили, яким су-
проводжується аграрне реформування. Особливо це важливо для
соціально вразливих верств сільського населення, адже до само-
зайнятості найбільше вдаються сільська молодь та селяни пен-
сійного та перед пенсійного віку, а також особи з низьким рівнем
освіти або без освіти, тобто ті категорії робочої сили, яким через
різні причини складно конкурувати на аграрному ринку праці. У
цьому сенсі самозайнятість, неформальний сектор аграрної еко-
номіки виступають певним амортизатором кризових наслідків
аграрного реформування.

Але слід пам’ятати, що сільська самозайнятість — це перева-
жно, зайнятість в особистому селянському господарстві, де панує
важка фізична праця з догляду за худобою та оброблення, пере-
важно вручну, великих земельних ділянок, що така зайнятість за-
безпечує доходи селянам на рівні прожиткового мінімуму, до то-
го ж вони залишаються поза межами державного соціального
страхування і захисту. Тому самозайнятість селян у тому стані, в
якому вона зараз є, не може вважатися ефективною і прогресив-
ною формою їхньої зайнятості. Такою вона може стати для деякої
частини сільських самозайнятих у разі створення на селі певних
інституціональних, економічних, організаційних умов для розви-
тку малого та середнього агробізнесу. На сучасному етапі рефор-
мування аграрного сектору без самозайнятості, навіть з усіма її
недоліками і вадами, обійтися на селі неможливо. Але, сподіва-
тися, що самозайнятість селян вирішить проблему сільського
безробіття, не варто. Як свідчить досвід аграрного розвитку еко-
номічно розвинених країн, забезпечення умов для повної і проду-
ктивної зайнятості сільського населення без державного регулю-
вання ринку праці просто неможливе.
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2.3. СУЧАСНІ РИСИ СІЛЬСЬКОГО БЕЗРОБІТТЯ,
ЙОГО ПРИЧИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

Невіддільною рисою будь-якої ринкової економічної системи є
безробіття. З’явившись на початку XIX ст. у Великій Британії, ма-
сового і постійного поширення воно набуло у XX ст., охопивши
практично всі країни ринкової економіки. Відтоді жодній країні
не вдалося його повністю викоренити. Навіть у періоди економіч-
ного піднесення в такій високорозвиненій країні, як Японія рівень
його не опускався нижче 1,2 %. Численність негативних його нас-
лідків соціального, економічного, психологічного характеру як
для окремої особистості, так і для економіки і суспільства зага-
лом, робить проблему подолання безробіття однією з центральних
у соціально-економічній політиці цивілізованого суспільства.

Нині в науковій економічній літературі відсутнє єдине визна-
чення безробіття як соціально-економічної категорії. У Великому
економічному словнику безробіття визначається як «соціально-
економічне явище, за якого частина населення не може зайти собі
роботу (дохідне заняття)» [18, с. 75]. У цьому визначенні увага
акцентується на нестачі, відсутності робочих місць для частини
населення. Подібне визначення, але з уточненням, що саме час-
тина працездатного населення, яка воліє працювати, не може
працевлаштуватися, наводиться і в економічній енциклопедії, де
безробіття розглядається як «соціально-економічне явище, за
якого частина працездатного населення хоче працювати, але не
може знайти роботу, стає надлишковою, поповнює резервну ар-
мію праці» [74, с. 96]. В енциклопедії сучасної України безробіт-
тя визначається як «неможливість здійснювати всіма охочими
працездатними людьми свою здатність до праці» [77, с. 389].

Детальніше визначення цієї категорії з виокремленням різних
рівнів її дослідження подано в Новій економічній енциклопедії, де
зазначається, що «Безробіття на мікрорівні — для фізичних осіб
незалежна від волі працівника призупинка трудової діяльності на
тривалий термін з причини неможливості працевлаштування. На
макрорівні безробіття розглядається через недовикористання пра-
ці як одного з головних факторів виробництва, що призводить до
зниження потенціалу виробництва ВНП» [256, с. 39].

Наголос на тому, що безробіття — це не тільки проблема
окремої особистості, а й суспільства загалом, простежується у
визначеннях представників аграрної економічної науки. Зокрема,
К.І. Якуба слушно зазначає, що «безробіття — це такий стан сус-
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пільства, регіону чи конкретного соціуму, де мають місце люди,
які з певних, незалежних від них причин не можуть реалізувати
свою здатність до праці з метою одержання належної їм трудової
винагороди не тільки для відтворення своєї робочої сили, забез-
печення належного доходу своїй сім’ї, а й для одержання новост-
вореної вартості (національного) доходу, наповнення державного
бюджету, збагачення своєї країни та зростання добробуту її гро-
мадян» [342, с. 108]. На відміну від наведених вище визначень,
останнє акцентує увагу на важливості отримання від зайнятості
рівня доходу, достатнього для реалізації соціально-економічних
завдань як на рівні окремого індивіда, так і на рівні всієї націона-
льної економіки.

Іманентно властиве ринковій економічній системі явище без-
робіття має відчутну секторальну, галузеву, регіональну, посе-
ленську, іншу диференціацію. Найгостріше проблеми безробіття
в Україні постали в аграрному секторі економіки, де внаслідок
аграрного реформування відбулося безпрецедентне скорочення
робочих місць, що потягло за собою масові вивільнення сільсько-
господарських працівників, появу і поширення масового безро-
біття в сільській місцевості з усіма негативними наслідками для
сільського населення.

Економічний аналіз безробіття сільського населення, потріб-
ний для з’ясування причин виникнення, поширення та зростання
його на селі, а також визначення соціально-економічних втрат від
безробіття, включає визначення обсягів безробіття, його динаміки,
структури безробітних за різними ознаками (вік, освіта, професія,
причини незайнятості, тривалість безробіття, розмір допомоги
тощо), структурних зрушень у безробітті тощо. Економічний
аналіз сільського безробіття спирається на його статистичні ха-
рактеристики. В цьому зв’язку слід зазначити, що статистика
безробіття базується на даних органів Державної служби зайня-
тості про реєстрацію безробітних, а також на даних обстежень
населення з проблем зайнятості, які періодично проводяться
Державною службою статистики, в яких виокремлюються дані
щодо сільського населення. Доволі важко точно оцінити реальні
обсяги безробіття сільського населення через багатоманіття його
форм, проявів та обмеженість можливостей Державної служби
статистики. Найдостовірнішими і найточнішими є дані про чисе-
льність зареєстрованих сільських безробітних. Уточнюють обся-
ги і структуру безробіття переписи населення та проведені масові
опитування. Решта показників належать до експертних оцінок і
базуються на менш репрезентативних вибірках.
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У сучасній вітчизняній статистичній практиці існує два підхо-
ди до визначення кількості безробітних. Один з них ґрунтується
на вітчизняній методології, в основі якої визначення «безробіт-
них» згідно із Законом України «Про зайнятість населення». У
цьому законі «безробітними визнаються особи віком від 15 до 70
років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших
передбачених законодавством доходів як джерела існування, го-
тові та здатні приступити до роботи». Окремо визначається кате-
горія зареєстрованих безробітних — осіб працездатного віку, які
зареєстровані в територіальному органі центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятос-
ті населення та трудової міграції, як безробітні і готові та здатні
приступити до роботи [219, ст. 1].

Інший підхід передбачає визначення обсягів і рівнів безробіття
за критеріями МОП, які відрізняються від вітчизняної методології
наголосом на активній позиції безробітних щодо пошуку роботи.
Безробітні (за методологією МОП) — особи віком 15–70 років
(зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості),
які не мали роботи (прибуткового заняття); активно шукали ро-
боту, або намагалися організувати власну справу впродовж
останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто робили
конкретні кроки протягом названого періоду з метою знайти
оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві; були
готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів,
тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві
з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних
відносяться також особи, які приступають до роботи протягом
найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді; на-
вчаються за направленням служби зайнятості [73, с. 14].

Рівень безробіття (за методологією МОП) визначається як
відношення кількості безробітних певної вікової групи до еконо-
мічно активного населення відповідного віку або відповідної со-
ціально-демографічної ознаки. Для економічного аналізу безро-
біття сільського населення доцільно застосовувати як показники
визначені за методологією МОП, так і інформацію Державної
служби зайнятості.

За даними Державної служби зайнятості впродовж 2000–2014
років кількість зареєстрованих безробітних серед сільського на-
селення скоротилася майже на 100 тис. — до 175,6 тис. осіб
(табл. 2.29). Негативним фактом є зростання частки селян серед
загальної чисельності безробітних. Якщо на початку аналізовано-
го періоду вона дорівнювала 23,3 %, то 2014 року питома вага
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сільських безробітних досягла 38,3 % усіх безробітних, що свід-
чить про погіршення ситуації на аграрному ринку праці.

Таблиця 2.29
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ У 2000–2014 РОКАХ

Показники 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2014/
2000, %

Зареєстровані
безробітні, всьо-
го, тис. осіб

1178,7 891,9 596,0 693,1 425,1 505,3 470,3 458,6 38,9

у т. ч. у містах 904,5 458,5 288,9 406,0 278,6 298,5 294,8 283,0 31,2

у сільській місце-
вості 274,2 433,4 307,1 287,1 173,5 206,8 192,8 175,6 64,0

Рівень зареєстро-
ваного безробіття,
всього, %

5,6 4,4 2,9 3,4 2,2 2,5 2,4 2,4 42,9

Рівень зареєстро-
ваного безробіття
у містах, %

6,0 3,2 2,0 2,9 2,0 2,1 2,1 2,1 34,4

Рівень зареєстро-
ваного безробіття
в сільській місце-
вості, %

4,5 7,1 5,0 4,7 2,8 3,4 3,1 3,2 71,1

Джерело: розраховано автором за: [70, с. 187–196, 73, с. 201–202].

Рівень зареєстрованого безробіття в сільській місцевості сут-
тєво перевищує аналогічний показник міських поселень (у 2014-
му відповідно 3,2 % у селі проти 2,1 % у містах). Таке співвідно-
шення певною мірою пояснюється обмеженістю ринку праці на
селі, браком робочих місць для трудоактивного сільського насе-
лення, низькою його мобільністю та іншими чинниками, що
змушують безробітних селян частіше не реєструватися в Держа-
вній службі зайнятості. Характеризуючи динаміку цих показни-
ків, можна стверджувати що, впродовж усього аналізованого пе-
ріоду помітним є зменшення рівня безробіття в містах, у той час
як у селах ця тенденція не надто чітка. Утім, загалом швидше
скорочення міського безробіття в сукупності з повільнішими те-
мпами зменшення цього показника у сільській місцевості призве-
ло до зближення цих показників.

Порівняння показників рівня безробіття населення віком 15–
70 років, визначених за методологією МОП, показує, що рівень
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безробіття сільського населення вищий, ніж у міського населен-
ня. У 2014 році вказані показники становили відповідно 9,5 % і
9,2 %. Зростання сільського безробіття і скорочення безробіття
серед жителів міст зумовило помітне зближення цих показників.

Аналізуючи обсяги безробіття сільського населення в регіона-
льному розрізі, можна бачити, що за період із 2005-го до 2014 ро-
ку спостерігалася стала тенденція до його зростання у переваж-
ній більшості областей. Зростання чисельності сільських безро-
бітних віком 15–70 років помітне в 17 областях (рис. 2.7). У Він-
ницькій, Донецькій, Кіровоградській і Полтавській кількість без-
робітних зросла більш як удвічі.

Найбільша кількість безробітних селян у 2014 році була в
Полтавській області — 38,3 тис. осіб, найменша — в Сумській
(14,4 тис. осіб). Зменшення чисельності безробітного сільського
населення зафіксоване лише в шести областях: Запорізькій, Іва-
но-Франківській, Львівській, Миколаївській, Херсонській і Чер-
нівецькій.
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Рис. 2.7. Динаміка чисельності безробітного сільського населення
України віком 15–70 років у 2005 і 2014 роках, за областями, тис. осіб
Джерело: сформовано автором за: [73, с. 66].

Щодо регіональної диференціації рівня безробіття сільського 
населення, то найвищі рівні досліджуваного показника зафіксо-
вано в Донецькій, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чер-
нігівській областях, де він дорівнював у 2014 році відповідно 
16,5, 14, 11, 11 та 11,3 %. Найнижчі рівні сільського безробіття 
зареєстровані в Одеській, Івано-Франківській і Закарпатській об-
ластях, де зазначений показник становив відповідно 6,3, 6,1 і 7,7 
% (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Рівень безробіття сільського населення України
віком 15–70 років у 2005 і 2014 роках за областями, %

Джерело: сформовано автором за: [73, с. 66].

Суттєво різняться співвідношення у рівнях безробіття сільсько-
го і всього населення залежно від вікових груп і рівня його освіти.
Найвищий рівень безробіття як для населення загалом, так і щодо
сільського спостерігається у молоді віком 15–24 років (23,1 % у
2014-му) (табл. 2.30). Динаміка цього показника за досліджуваний
період демонструє різноспрямованість його руху. Так, 2014 року
для населення в цілому він мав стабільну тенденцію до скорочен-
ня, проте для сільського спостерігалися певні коливання, що й
призвело до скорочення розриву між цими показниками.

Таблиця 2.30 
РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ВІКОМ У 2000–2014 РОКАХ

2000 2011 2014
Показники

усе сільське
2005 2010

усе сільське усе сільське
Безробітне населення
віком 15–70 років,
усього, тис. осіб

2655,8 465,3 400,9 493,5 1732,7 521,6 1847,6 558,2

 у % 11,6 6,7 5,7 7,1 7,9 7,5 9,3 9,5
у т. ч. 15–24 р. 24,2 17,1 11,1 12,6 18,6 16,1 23,1 23,1
25–29 років 14,2 8,4 6,3 8,4 9,2 9,1 11,1 13,1
30–34 років 12,2 7,8 6,4 7,9 7,4 7,6 9,3 9,7
30–34 років 12,2 7,8 6,4 7,9 7,4 7,6 9,3 9,7
35–39 років 10,6 5,9 6,5 8,7 7,2 7,0 8,1 8,0
40–49 років 9,2 4,8 5,4 6,5 6,4 6,7 7,3 7,1
50–59 років 7,4 3,4 4,0 4,8 5,1 5,0 6,0 5,6
60–70 років 1,2 0,3 0,1 — 0,1 0,0 0,1 0,0
Працездатного віку 12,4 7,5 6,6 8,1 8,6 8,5 9,7 10,2
Старші за працездатний
вік 1,5 0,3 0,1 — 0,1 0,0 0,1 0,0

Джерело: сформовано автором за:[70, с. 121; 73, с. 66].
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Порівняно нижчий рівень безробіття селян віком 15–24 років,
що спостерігався до 2014 року, пояснюється більшим поширен-
ням у сільській місцевості неформальної зайнятості, яка предста-
влена в основному особистим селянським господарством, до яко-
го широко залучається сільська молодь та особи старших вікових
груп (це підтверджується відсутністю серед них безробітних). Дві
третини селян віком 15–24 років зайняті в ОСГ [175, с. 209]. Через
це ситуацію на ринку аграрної праці навряд чи можна вважати
сприятливішою стосовно працевлаштування молоді. Зайнятість у
малопродуктивному і малопривабливому у плані дохідності,
умов праці та соціальної захищеності ОСГ для сільської молоді є
вимушеною, оскільки на селі молодим людям значно важче знай-
ти перше робоче місце, ніж у містах [137, с. 7].

До негативних зрушень у віковій структурі сільських безробі-
тних слід віднести й те, що рівень безробіття сільського населен-
ня віком 30–34 роки, і загалом населення працездатного віку вже
перевищує середній його рівень по всьому населенню, а в інших
вікових групах працездатного віку рівень безробіття селян не на-
багато менший, ніж у жителів міст. Це свідчить про подальше за-
гострення ситуації на ринку аграрної праці, про ускладнення
працевлаштування селян через постійне скорочення потреби в
сільській робочій силі.

Аналіз міжпоселенської диференціації безробіття залежно від
рівня здобутої освіти дає підстави для висновку про дедалі біль-
ше ускладнення працевлаштування на селі освіченої робочої си-
ли. Рівень безробіття селян зростає мірою підвищення рівня їх-
ньої освіти. Так, найвищій рівень безробіття сільського
населення у 2014 році спостерігався саме у групі населення, що
має базову вищу освіту (18,2 %, що майже удвічі перевищує се-
редній рівень безробіття селян) (табл. 2.31). Причому, за аналізо-
ваний період зазначений показник суттєво зріс (з 6,7 % у 2000-му
до 18,2 % у 2014-му, або майже втричі).

Особам з повною загальною освітою, початковою освітою
або тим, що її не мають, значно легше знайти роботу в сільській
місцевості, ніж у місті, що підтверджується найнижчим рівнем
безробіття серед цих груп або його відсутністю. Так, у групі на-
селення, що має повну загальну середню освіту, рівень безро-
біття 9,1 %, що майже на 1 % менше, ніж по цій же групі насе-
лення в цілому, у групі, що має початкову загальну або не має
освіти, безробітних не було виявлено. Така ситуація свідчить
про технічну й технологічну відсталість сільськогосподарського
виробництва, що виявляється у переважанні важкої фізичної
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праці, що й зумовлює попит на мало, або некваліфіковану робо-
чу силу [148, с. 27].

Таблиця 2.31
РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

ВІКОМ 15–70 РОКІВ ЗА ОСВІТОЮ У 2000–2014 РОКАХ

2000 2011 2014
Види освіти усе

населення сільське
2005 2010

усе сільське усе
населення сільське

Безробітне насе-
лення віком 15–
70 років усього,
тис. осіб

2655,8 465,3 400,9 493,5 1732,7 521,6 1847,6 558,2

 у % 11,6 6,7 5,7 7,1 7,9 7,5 9,3 9,5

у т. ч. мають
освіту

повну вищу 7,5 4,1 2,7 5,3 6,7 5,8 7,8 8,4

базову вищу 11,8 6,7 3,9 11,0 20,1 15,8 16,3 18,2

неповну вищу 14,6 9,2 6,1 6,7 7,1 6,3 8,1 8,3

повну загальну
середню 12,8 7,5 6,8 7,8 8,8 8,4 10,3 9,1

базову загальну
середню 10,0 4,9 4,9 6,4 6,9 5,8 13,63 10,8

початкову зага-
льну або не ма-
ють освіти

4,1 2,7 2,0 — — — — —

Джерело: сформовано автором за: [70, с. 154; 73, с. 57, 59].

Нижчий порівняно з міським населенням рівень освіти сільсь-
ких безробітних зумовлює їх професійну структуру, найменшу 
частку безробітних в якій становлять такі категорії, як законода-
вці, керівники та професіонали, Питома вага їх у 2014 році була 
відповідно 1,5 і 5,4 %, тоді як по всьому населенню аналогічні 
показники були значно меншими відповідно 6,8 і 12,8 % (табл. 
2.32). Найчисельнішу професійну групу безробітних селян стано-
влять працівники найпростіших професій, на яких припадає май-
же третина всього безробітного сільського населення. Кожен 
п’ятий безробітний сільський мешканець, який раніше обслуго-
вував виробниче обладнання, тепер поповнює лави безробітних. 
Відчувають труднощі із працевлаштуванням на селі працівники 
сфери торгівлі (14,4 %), що певною мірою свідчить про скоро-
чення цих видів послуг у сільській місцевості.
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Таблиця 2.32
БЕЗРОБІТНЕ СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ

ГРУПАМИ У 2006–2014 РОКАХ

2006 2014
Причини

незайнятості Міське
населення Сільське

2008 2009 2010 2011 Міське
населення Сільське

Безробітне насе-
лення віком 15–70
років усього, тис.
осіб

1113,5 401,5 397,6 502,0 493,5 521,6 1289,4 558,2

з них особи, які
працювали раніше 878,5 303,6 308,9 396,1 376,6 378,3 1022,4 388,7

у т. ч. за професій-
ними групами, %
законодавці, кері-
вники 4,2 3,0 2,1 1,3 2,6 3,3 6,8 1,5

професіонали 10,4 3,2 2,7 3,5 2,5 3,4 12,8 5,4
фахівці 12,3 7,6 4,9 6,7 6,2 6,2 11,0 7,1
технічні службовці 3,9 3,6 2,6 2,5 2,8 2,4 2,9 2,6
працівники сфери
торгівлі 19,5 11,4 12,3 8,8 15,4 13,9 18,4 14,4

кваліфіковані ро-
бітники сільсько-
го господарства

0,7 6,2 8,4 5,7 5,6 5,1 0,8 4,6

кваліфіковані ро-
бітники з інстру-
ментом

16,5 8,5 13,9 16,3 13,8 13,2 20,2 14,4

робітники з об-
слуговування тех-
нологічного уста-
ткування

15,3 21,6 19,4 21,7 21,7 20,0 12,5 20,8

найпростіші про-
фесії 17,2 34,9 33,7 33,5 29,1 32,5 14,6 29,2

Джерело: сформовано автором за: [60–70; 73, с. 121].

Про обмеженість аграрного ринку праці, про істотне звуження
сфери докладання праці на селі можна судити і за аналізом при-
чин безробіття сільського населення. Найпоширенішою з них є
звільнення сільських працівників за власним бажанням. На цю
причину припадає 24 % усього безробітного сільського населення
(табл. 2.33). Переважання цієї групи свідчить про низький рівень
оплати сільськогосподарської праці, важкі умови праці та інші не-
гативні чинники, що роблять зайнятість у галузі неприйнятною і
змушують селян звільнятися. Хоча ця цифра може бути завище-
ною, адже адміністрація аграрних підприємств з метою скорочен-
ня витрат, пов’язаних зі скороченням штатів сільськогосподарсь-
ких працівників, може змушувати їх «добровільно-примусово»
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звільнятися за власним бажанням. Офіційна статистика щодо цьо-
го відсутня. Вельми вагомою причиною сільського безробіття є 
непрацевлаштування після закінчення навчальних закладів (20,7 
%), що свідчить про розбалансованість ринку освітніх послуг та 
аграрного ринку праці. Вивільнені з економічних причин разом із 
вивільненими у зв’язку із закінченням строку контракту станов-
лять понад чверть сільських безробітних і, певною мірою, демон-
струють вимушений характер сільського безробіття. Серед інших 
причин сільського безробіття поширеними є також сезонний хара-
ктер праці та виконання домашніх обов’язків, на які припадає від-
повідно 15,7 і 6,3 % безробітних. Серед міського населення ці 
показники значно нижчі — відповідно 6,9 і 3,9 % [73, с. 116].

 Таблиця 2.33
БЕЗРОБІТНЕ СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

ЗА ПРИЧИНАМИ НЕЗАЙНЯТОСТІ У 2000–2014 РОКАХ

2000 2014
Причини

незайнятості Міське
населення Сільське

2008 2009 2010 2011 Міське
населення Сільське

Безробітне населення 
віком 15–70 років 
усього, тис. осіб 2249,5 458,1 379,6 502,0 493,5 521,6 1289,4 558,2
у т. ч. за причинами
незайнятості, %
вивільнені з економі-
чних причин 41,2 35,3 36,4 45,1 39,6 35,6 29,4 16,3

звільнені за власним
бажанням 30,3 27,4 27,9 20,5 23,3 25,8 35,0 24,0

демобілізовані з вій-
ськової служби 2,0 3,9 2,6 1,2 1,3 2,1 0,1 0,6

непрацевлаштовані
після навчальних за-
кладів

17,4 22,7 16,7 16,6 18,4 18,5 15,0 20,7

звільнені за станом
здоров’я 1,2 0,5 0,6 0,4 0,8 0,6 1,5 1,0

звільнені у зв’язку із
закінченням терміну
контракту

4,7 7,2 12,6 12,5 12,1 12,4 6,7 10,1

інші причини безро-
біття 3,2 3,0 3,2 3,7 4,5 5,0 12,3 26,9

Джерело: сформовано автором за: [65, 67–70; 73, с. 119].

Аналіз напрямів пошуку роботи безробітними залежно від типу
поселення також підтверджує обмеженість можливостей сільсько-
го населення у працевлаштуванні порівняно з міським. Найчастіше
безробітні селяни з метою пошуку роботи використовують власні
зв’язки та звертаються до Державної служби зайнятості. У 2014
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році ці два напрями були основними і становили відповідно 43,4 %
і 33,6 %, тоді як для міського населення ці показники дорівнювали
35,2 % і 25,0 % (табл. 2.34). Селяни частіше за городян звертають-
ся до служби зайнятості через обмеженість їхнього інформаційно-
го простору. Якщо серед міського населення через інтернет шука-
ли роботу 14 % безробітних, то серед сільських мешканців таких
було втричі менше (4,5 %) [73, с. 120]. Значно менший доступ до
інтернету, періодичних видань, інших джерел інформації про ва-
кантні робочі місця змушують селян йти до Державної служби за-
йнятості, сподіваючись якщо не знайти роботу, то принаймні
отримати допомогу з безробіття, яка попри її низький рівень стає
відчутною дохідною статтею бюджету для сільської родини. Біль-
ша обізнаність про ринок праці, поінформованість про можливості
працевлаштування, краща соціальна інфраструктура, роблять жи-
телів міст більш впевненими в собі, мобільнішими і гнучкішими в
питаннях пошуку роботи. Тому вони ширше використовують такі
напрями пошуку, як оголошення у засобах масової інформації, ін-
тернет, власні зв’язки, частіше звертаються безпосередньо до ад-
міністрації роботодавців і значно рідше порівняно з безробітними
селянами звертаються до служби зайнятості.

Таблиця 2.34
БЕЗРОБІТНЕ СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ ПОШУКУ РОБОТИ У 2006–2014 РОКАХ
2006 2014

Напрями
пошуку роботи Міське

населення Сільське
2008 2009 2010 2011 Міське

населення Сільське

Безробітне населен-
ня віком 15–70 років
усього, тис. осіб

1113,5 401,5 379,6 502,0 493,5 521,6 1289,4 558,2

 у т. ч. за напрямами
пошуку роботи, %
до підсумку
через пресу (ого-
лошення) 12,8 3,8 8,0 8,2 8,4 9,7 16,1 8,1

особисті зв’язки 34,3 30,5 30,3 34,3 39,0 39,3 35,2 43,4
зверталися безпосе-
редньо до адмініст-
рації (роботодавця)

13,1 9,7 6,2 10,1 11,5 8,7 7,9 8,6

зверталися до дер-
жавної служби за-
йнятості

37,8 53,5 54,8 44,5 37,5 40,4 25,0 33,6

зверталися до при-
ватної фірми з пра-
цевлаштування

1,0 0,9 0,6 1,7 2,8 1,6 0,7 0,9

інше 1,0 1,6 0,1 1,2 0,8 0,3 15,1 5,4
Джерело: сформовано автором за: [60–70; 73, с. 121].
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Відсутність у сільських безробітних стартового капіталу, об-
меженість інформації, слабка поінформованість їх про можливо-
сті ведення підприємницької діяльності, недостатність для цього
спеціальних і професійних знань, недоступність і дорожнеча для
них кредитних ресурсів багато в чому пояснюють той факт, що
мізерно мала їх частина не шукають роботу за наймом, а намага-
ються організувати власну справу. Останніх серед безробітного
сільського населення у 2014 році було лише 0,3 % (табл. 2.35).
Негативним у цьому є не так мізерна підприємницька ініціатива
безробітних селян, як негативна тенденція до подальшого скоро-
чення їх частки (від 2006 року вона скоротилася з 0,8 % до
0,3 %), причинами чого є відсутність прийнятних економічних,
організаційних, інституціональних та інших умов розвитку дріб-
ного та середнього бізнесу в сільській місцевості.

Таблиця 2.35
СКЛАД БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ У 2006–2014 РОКАХ

у тому числі
знайшли роботу

Роки
Безробітне

населення віком
15–70 років,
тис. осіб

шукали
роботу

намагалися
організувати
власну справу

приступають до
неї впродовж
2-ох тижнів

чекають
відповіді

2006 401,5 94,1 0,8 1,5 3,6
2007 379,4 93,7 0,9 0,9 4,5
2008 397,6 94,9 0,1 1,5 3,5
2009 502,0 94,2 0,9 2,1 2,8
2010 493,5 93,5 0,6 1,4 4,5

2011 (місто) 1211,1 97,6 0,3 0,5 1,6
2011 (село) 521,6 93,5 0,3 2,6 3,6
2014 (місто) 1289,4 96,7 0,9 1,2 1,2
2014 (село) 558,2 97,1 0,3 1,3 1,3

Джерело: сформовано автором за: [60–70; 73, с. 118].

Характерною особливістю аграрного ринку праці залишається
нерівномірність попиту на робочу силу протягом року, зумовлена
сезонністю сільськогосподарського виробництва. З огляду на це
сільське безробіття характеризується суттєвими сезонними коли-
ваннями. Особливо воно зростає у зимовий період. Так, зазвичай
у грудні Державна служба зайнятості реєструє у 10 разів більше
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безробітних сільських мешканців, ніж, наприклад, у травні [253,
с. 137]. Це свідчить про сезонний характер аграрного виробницт-
ва, який залишається серйозною проблемою у справі забезпечен-
ня рівномірної зайнятості селян протягом усього року.

Аналіз тривалості незайнятості безробітних залежно від місця
проживання показує, що в цьому напрямі окреслилися певні по-
зитивні тенденції. Зокрема, і в міських поселеннях і, в сільській
місцевості спостерігається скорочення тривалості безробіття, і
відповідно, питомої ваги довготривалого безробіття. За аналізо-
ваний період тривалість безробіття і у міських і у сільських посе-
леннях скоротилася більш як удвічі і становила у 2014 році в се-
редньому 9 місяців проти 24 місяців незайнятості міських
безробітних і 21 місяця безробіття селян у 2000 році (табл. 2.36).
Відчутно скоротилася і частка безробітних, що не можуть праце-
влаштуватися більше року. Так, якщо у 2000-му незайнятими бі-
льше року були 64,7 % жителів міст і 57,7 % сільських мешкан-
ців, то у 2014 році таких було лише відповідно 20,2 % і 19,9 %,
тобто спостерігається триразове їх скорочення.

Таблиця 2.36
БЕЗРОБІТНЕ НАСЕЛЕННЯ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
ТА ТРИВАЛІСТЮ НЕЗАЙНЯТОСТІ У 2000–2014 РОКАХ

Безробітне населення
віком 15–70 років,

тис. осіб
у т. ч. за тривалістю незайнятості, %

Роки

М
іс
це

пр
ож

ив
ан
ня

Міське сільське До 1
місяця

Від 1 до
6 місяців

Від 6 до 12
місяців

Більше
року

С
ер
ед
ня

тр
ив
ал
іс
ть

не
за
йн
ят
ос
ті

,
мі
ся
ці
в

місто 2249,5 х 2,2 16,5 16,6 64,7 24
2000

село х 458,1 4,0 20,2 18,2 57,7 21
2006 село 1515 401,5 7,7 38,6 53,7 34,5 13
2007 село 1038,2 379,4 7,1 44,1 20,4 29,4 12
2008 село 1425,1 1112,5 11,6 42,5 45,1 24,5 11
2009 село 1958,8 502,0 8,0 44,5 22,3 25,2 11
2010 село 1785,6 493,5 7,5 41,0 17,1 34,4 13

місто 1732,7 х 6,6 45,4 18,3 29,7 11
2011

село х 521,6 10,8 47,2 16,6 25,4 11
місто 1289,4 х 7,4 52,7 19,7 20,2 9

2014
село х 558,2 8,4 49,4 22,3 19,9 9

Джерело: сформовано автором за :[65; 66–70; 73, с. 123].
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Економічна теорія в аналізі безробіття вирізняє за триваліс-
тю довготривале та застійне безробіття, які вважаються найваж-
чими його формами. Довготривалим вважається безробіття про-
тягом 6 і більше місяців, застійним — незайнятість більше
12 місяців [77, с. 389, 390]. За цим критерієм на селі ситуація
видається дещо кращою порівняно з містом, адже питома вага
застійного безробіття дещо нижча порівняно з аналогічним по-
казником у міських поселеннях відповідно 19,9 % проти 20,2 %.
Разом з тим менша тривалість сільського безробіття багато в
чому пояснюється обмеженістю сільського ринку праці, відсут-
ністю відповідних робочих місць, що змушує сільських безробі-
тних або погоджуватися на непривабливі наявні вакансії (часто
оплачувані на рівні мінімальної заробітної плати), або перехо-
дити у відсталий сектор особистих селянських господарств, або
поповнювати лави зневірених у працевлаштуванні осіб. Зневі-
реними державна служба статистики вважає осіб, які не мали
роботи, були готові приступити до неї, але впродовж останнього
місяця припинили активні пошуки, бо вичерпали всі можливості
для її пошуку [68, с. 18].

У динаміці чисельності зневірених також помітні позитивні
зрушення у напрямі їх скорочення. У 2014 році чисельність
зневірених серед працездатного сільського населення праце-
здатного віку становила 58,3 тис. осіб, що у 4 рази менш за
аналогічний показник 2000 року (табл. 2.37). Найбільше зне-
вірених з’являється серед безробітних, які не мають роботи
рік і більше, на них припадає 61,5 %. Досить численною серед
зневірених є група безробітних селян, які незайняті від 6 до 12
місяців (17,5 %). Лише кожен п’ятий безробітний селянин
втрачає надію знайти підходящу роботу, якщо його безробіття
триває від 1 до 6 місяців. Негативно характеризує тенденції
сучасного аграрного ринку праці відсутність стійкої динаміки
скорочення середньої тривалості незайнятості безробітних се-
лян. Якщо від 2000-го до 2006 року спостерігалося її скоро-
чення до 26 тижнів, то до 2014 скоротилася ще на 4 до 22 тиж-
нів. Водночас тривалість незайнятості зневірених безробітних
городян мала подібну спрямованість і скоротилася за цей пері-
од на 11 тижнів.
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Таблиця 2.37
НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ,

ЯКЕ ЗНЕВІРИЛОСЯ У ПОШУКАХ РОБОТИ

з них раніше
мали роботу у тому числі незайняті, місяців

Рік

М
іс
це

пр
ож

ив
ан
ня

Н
ас
ел
ен
ня

зн
ев
ір
ен
е,

ти
с.

 о
сі
б

тис. осіб  % до
 підсумку до 1 від 1

до 6
від 6
до 12

12 і
більше

С
ер
ед
ня

тр
ив
ал
іс
ть

не
за
йн
ят
ос
ті

,
мі
ся
ці
в

місто 380,9 302,8 79,5 1,3 6,4 7,3 85 332000

село 240,3 154,8 64,4 0,6 7,5 8,1 83,8 31

місто 106,8 81,9 76,1 — 7,4 11,6 81,0 292006

село 95,3 62,5 65,6 1,1 13,0 14,7 72,1 26

місто 89,9 65,5 72,9 0,8 10,2 11,0 78,0 272007

село 80,4 50,6 62,9 1,4 12,4 18,0 68,2 25

місто 67,0 48,2 71,9 2,3 12,5 7,7 77,5 262008

село 76,0 48,6 63,8 1,6 14,2 17,2 67,0 25

місто 108,3 78,0 72,0 1,7 20,7 17,8 60,8 232009

село 79,1 51,5 65,1 1,6 10,9 17,4 70,1 25

місто 96,1 70,9 73,8 0,7 11,6 13,9 73,8 252010

село 78,9 48,0 60,8 - 6,5 14,4 79,1 28

місто 63,7 46,2 72,5 0,6 7,8 14,6 77,0 262011

село 63,9 38,1 59,9 0,8 10,8 16,0 72,4 28

місто 89,9 46,8 52,1 1,3 14,1 18,8 65,8 222014

село 58,3 25,7 44,1 1,6 19,4 17,5 61,5 22

Джерело: сформовано автором за: [66–70; 73, с. 138].

Однією з найважливіших проблем сільського ринку праці
залишається приховане безробіття сільського населення. У віт-
чизняній економічній теорії відсутнє чітке визначення цієї ка-
тегорії. У російській довідниковій економічній літературі при-
ховане безробіття ототожнюється з неповною зайнятістю
працівників, надмірною їх кількістю. Так, у Великому економі-
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чному словнику приховане безробіття визначається як форма 
неефективної зайнятості людей, які можуть і хочуть працювати 
в повну силу, але працюють неповний робочий тиждень, 
скорочений робочий день [19, с. 75].

У Новій економічній енциклопедії приховане безробіття ото-
тожнюється з неповним «Приховане (неповне) безробіття — кі-
лькість працівників, зайнятих у виробництві, але у дійсності зай-
вих, оскільки даний технологічний процес об’єктивно потребує
меншої кількості працюючих. Працівники, які перебувають у ви-
мушених неоплачуваних відпустках, належать до категорії при-
хованих (неповних) безробітних» [256, с. 39].

Оскільки є певні труднощі з визначенням точних обсягів
прихованого безробіття в офіційних статистичних джерелах, то
для загального оцінювання його масштабів можна скористатися
експертними оцінками цього явища. Нині в Україні спостеріга-
ється негативна тенденція до зростання прихованого безробіття
на селі. Так, якщо на початку 2000-х років експерти-аналітики
ринку аграрної праці оцінювали його обсяг приблизно в 1 млн
осіб [119, с. 29], то у 2010-му обсяг прихованого безробіття, за
оцінками деяких експертів, сягав уже 1–1,5 млн осіб, або майже
50 % загальної чисельності зайнятих в аграрному секторі [253,
с. 8].

У офіційних джерелах статистики приховане безробіття сіль-
ського населення зведене до неповної зайнятості сільськогоспо-
дарських працівників. Остання представлена лише у двох його
аспектах: відпустці без збереження заробітної плати та зайнятос-
ті неповний робочий день, тиждень. За аналізований період у
цих показниках відбулися певні зміни. По-перше, суттєво скоро-
тилася чисельність працівників сільського господарства, що пе-
ребували в неоплачуваній відпустці (з 91 до 2,3 тис. осіб), а та-
кож скоротилася чисельність працівників переведених на
неповний робочий день, або тиждень. Щоправда, скорочення
останніх було не таким масштабним (майже у 7 разів — зі 143 до
22,9 тис. осіб) (табл. 2.38). Як і 2001 року, аграрні підприємства
у 2014-му віддавали перевагу переведенню працівників на непо-
вний робочий день. Рівень вимушеної неповної зайнятості через
цю причину був 4,4 %, тоді як аналогічний показник, спричине-
ний неоплачуваними відпустками, скоротився майже у 10 разів і
дорівнював 0,4 %.
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Таблиця 2.38
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Перебували у відпустці без збереження
заробітної плати

Переведені з економічних причин на
неповний робочий день

(тиждень)

Роки
Кількість

працівників,
тис. осіб

Рівень
вимушеної
неповної

зайнятості, %

Втрати
робочого
часу одного
працівника,

год.

Кількість
працівників,
тис. осіб

Рівень
вимушеної
неповної
зайнятості,

%

Втрати
робочого
часу одного
працівника,

год.

2001 91 4,4 328 143 6,8 244

2002 55 3,1 297 157 8,8 280

2003 36 2,5 253 172 120 309

2004 19 1,6 268 113 9,6 278

2005 14 1,3 221 89 8,5 306

2006 12 1,4 225 69,0 7,6 327

2007 9 1,1 183 49,0 6,3 320

2008 9,8 1,4 125 71,4 10,2 182

2009 11,6 1,9 157 95,4 15,3 224

2010 17,6 3,0 131 91,4 15,4 243

2011 8,5 1,5 132 51,9 9,3 239

2013 3,2 0,6 209 27,9 5,1 254

2014 2,3 0,4 164 22,9 4,4 254

Джерело: сформовано автором за: [209; 211–214; 2017].

Істотно скоротилися і втрати робочого часу одного працівника
через неоплачувані відпустки. Якщо у 2001 році цей показник
становив 328 год на рік, то у 2014 — лише 164 год. Унаслідок
скорочення робочого дня працівники аграрних підприємств втра-
чали відповідно 244 і 254 годин протягом року. Вдаючись до за-
провадження неповної зайнятості, керівники аграрних підпри-
ємств намагаються пом’якшити кризові наслідки аграрного
реформування, зберегти кваліфіковану робочу силу, утримати її
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до кращих часів очікуваного економічного пожвавлення. Певною
мірою в такий спосіб вони також здійснюють і соціальний захист
своїх працівників від імовірного безробіття, що робить такий вид
прихованого безробіття певним амортизатором негативних про-
явів реформування аграрного сектору.

Сільське безробіття складне, багатоаспектне, багаторівневе
соціально-економічне явище, яке тягне за собою безліч наслідків
економічного, соціального, психологічного характеру як для
окремої безробітної людини, так і для суспільства й держави за-
галом. Далеко не всі з них піддаються вимірюванню і точному
оцінюванню, але переважна більшість їх має негативний харак-
тер, несе лихо, зубожіння сім’ям безробітних селян, погіршує їх-
нє і без того кепське становище, веде до зростання напруженості,
конфліктності, злочинності в сільському соціумі.

В економічному плані негативні наслідки безробіття сільсь-
кого населення на індивідуальному рівні виявляються у втраті
сільською родиною істотної частки доходу через втрату роботи.
Адже попри поширення на селі особистого селянського госпо-
дарства, реалізація продукції з якого є суттєвою статтею доходу
сімейного бюджету сільського домогосподарства, основним йо-
го джерелом залишається заробітна плата. Якщо взяти до уваги,
що часто в сільських домогосподарствах лише один працює,
стає зрозумілим, що втрата ним роботи прирікає на злидні всю
сім’ю.

Економічні втрати від поширення безробіття сільського насе-
лення на рівні держави обертаються недоотриманою валовою
продукцією сільського господарства, а також витратами коштів
державного бюджету на виплату безробітним селянам допомоги з
безробіття. Загальні економічні втрати від сільського безробіття у
2014 році можна оцінити у 42,6 млрд грн, з яких 40 млрд грн —
це недоотримана продукція, решта припадає на виплати допомо-
ги з безробіття (табл. 2.39). Загалом економічні втрати від сільсь-
кого безробіття за аналізований період зросли майже у 6 разів,
що відбулося внаслідок підвищення продуктивності праці в сіль-
ському господарстві, яка зросла у 8,4 раза, та підвищення розміру
допомоги з безробіття, зростання по якому становило 20,7 раза.
Негативні економічні наслідки від безробіття сільського насе-
лення даються взнаки й у більш як триразовому зростанні пито-
мої ваги економічних втрат у валовій продукції сільського госпо-
дарства.
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Таблиця 2.39
ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ВІД СІЛЬСЬКОГО
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ У 2000–2014 РОКАХ

Допомога з
безробіття одному
безробітному заРік
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., 
%

2000 274,2 27,1 7430,8 59,39 712,7 195,4 7626,2 5,0

2005 433,4 72,6 31464,8 192,89 2314,7 1003,2 32467,9 18,0

2008 307,1 127,4 39124,5 571,07 6852,8 2104,5 41229,0 20,4

2009 287,1 131,3 37696,2 655,56 7866,7 2258,5 39954,7 20,1

2010 173,5 132,7 23023,4 780,05 9366,0 1625,0 24648,4 12,6

2011 206,8 165,2 34163,4 878,5 10542,0 2180,1 36343,5 15,5

2014 175,6 227,8 40001,7 1232,0 14784 2596,1 42597,8 16,9

2011 до 2000,
%, разів

75,4
% 6,1 р. 4,6 р. 14,8 р. 14,8 р. 11,2 р. 4,8 р. 3,1 р.

2014 до 2000,
%, разів 64 % 8,4 р. 5,4 р 20,7 р. 20,7 р. 13,3 р. 5,6 р. 3,4 р.

1 Джерело: розраховано автором за: [70; 73, с. 202].
2 [271, с. 47].
3 [70; 73,, с. 204].

Слід зауважити, що економічні втрати визначалися з розраху-
нку тільки зареєстрованих сільських безробітних. Якщо ж узяти 
до уваги, що реальні обсяги безробіття на селі значно більші, 
особливо з урахуванням прихованого безробіття, вочевидниться, 
що країна недоотримує істотно більше від аграрного сектору. 
Отже, безробіття, незайнятість певної частини працездатного 
сільського населення ведуть до недовиробництва галуззю значної 
частини сільськогосподарської продукції. Водночас забезпечення 
сільських безробітних робочими місцями та збільшення обсягів 
валового виробництва сприяло би насиченню внутрішнього 
споживчого ринку, зниженню цін на продукти харчування, 
зміцненню      продовольчої       безпеки       країни,       створенню
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додаткових робочих місць у сфері переробки, зберігання, транс-
портування, реалізації тощо.

Негативними наслідками тривалого безробіття селян, окрім
економічних втрат, які даються взнаки в недоотриманні сільсько-
господарської продукції, зменшенні рівня доходу, падінні рівня
життя сільської родини є втрата кваліфікації колишніми сільсь-
когосподарськими працівниками, зниження професійної майсте-
рності, поступове зниження мотивації до пошуку роботи і до
продуктивної зайнятості, зниження соціального статусу тощо.
Тривале безробіття призводить до падіння самооцінки, появи не-
віри і сумнівів у власних силах, що зумовлює суттєве погіршення
морально-психологічного стану, може спричинити професійні і
життєві кризи у безробітних з усіма негативними проявами, що їх
супроводжують [149, с. 170].

Поширення сільського безробіття веде до подальшої маргіна-
лізації суспільства. За деякими оцінками, в Україні нині понад
40 % населення відносять до маргінальних груп. До складу
останніх включають: застійних безробітних (незайнятих більше
року); працівників у неоплачуваних відпустках з ініціативи адмі-
ністрації; зайнятих і пенсіонерів, доходи яких нижчі за межу ма-
лозабезпеченості; жебраків, бродяг і зневірених осіб. Характер-
ною рисою цих категорій населення, що зумовлює віднесення їх
до маргіналів, є дуже низький дохід або взагалі його відсутність,
що не дозволяє їм вести соціально прийнятний спосіб життя. Для
селян ризик потрапити в маргінальну групу різко зростає із втра-
тою роботи і доходу.

Зростання безробіття в сільській місцевості веде до соціальної
нестабільності, напруженості, конфліктності в сільському соціу-
мі, що виявляється у зростанні злочинності, захворюваності, ско-
роченні тривалості життя, збільшенні кількості самогубств, пси-
хічних розладів і, багатьох інших негативних наслідках, точно
оцінити які навряд чи можливо. Зрештою воно веде до обезлюд-
нення і вимирання українського села, занепаду і деградації знач-
них сільських територій, що загрожує продовольчій безпеці краї-
ни, зникненням колиски українського етносу, його моралі і
культури, багатовікових традицій нашої країни.

Подолання сільського безробіття потребує державної страте-
гії, спрямованої на створення національної моделі аграрного роз-
витку, яка б передбачала умови розвитку як великотоварного аг-
рарного виробництва, так і дрібного й середнього бізнесу на селі,
шляхом значних фінансових вливань в аграрний сектор. Уряди
економічно розвинених країн давно усвідомили важливість роз-
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витку аграрного сектору і збереження сільських територій, тому
щороку витрачають на підтримку сільського господарства мілья-
рди доларів, причому обсяги фінансування його постійно зрос-
тають. Наприклад, у США аграрне відомство у 2010 році отрима-
ло — 131 млрд дол., у 2011-му — 148 млрд дол., на 2012 рік було
передбачено 145 млрд дол. [331, с. 97]. Спеціальну підтримку має
дрібне фермерство, допомога якому не скорочувалася навіть у
кризові роки. Міністр сільського господарства США у доповіді,
присвяченій підсумкам 2011 господарського року, зазначив, що
продумана, виважена аграрна стратегія дала змогу істотно під-
вищити в останні роки ефективність аграрного сектору, що до-
зволило скоротити сільське безробіття і забезпечити фермерам
доходи найвищі за останні 40 років [331, с. 101]. Вивчення досві-
ду подолання проблем сільського безробіття розвиненими краї-
нами і використання заходів, які довели свою ефективність, до-
зволить значно прискорити подолання безробіття в українському
селі й суттєво підвищити конкурентоспроможність усього аграр-
ного сектору країни.

2.4. ВПЛИВ ОБСЯГІВ ІНВЕСТУВАННЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарсько-
го виробництва залежить від багатьох чинників, важливе місце
серед яких посідають інвестиції. Без останніх неможливе онов-
лення, модернізація, реконструкція матеріально-технічної бази
аграрних підприємств, запровадження прогресивних технологій,
створення в аграрному секторі нових робочих місць. Механізація
й автоматизація сільськогосподарського виробництва, розвиток
соціальної інфраструктури на селі, а це є необхідною умовою
підвищення привабливості аграрної праці та її продуктивності,
вимагають значних довгострокових капіталовкладень у сільське
господарство. Разом з тим неефективність останнього та ще низ-
ка причин роблять його малопривабливим для потенційних інве-
сторів — як іноземних, так і вітчизняних. Водночас залучення ін-
вестиційних ресурсів у аграрний сектор необхідне як для
підвищення його конкурентоспроможності, так і для створення
ефективних робочих місць в ньому, для збільшення попиту на
сільську робочу силу та формування раціональної структури за-
йнятості на селі.
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Аналіз динаміки обсягів виробництва та зайнятості працівни-
ків в аграрному секторі показує, що попри суттєве скорочення 
обсягів його виробництва протягом двох останніх десятиліть сек-
тор продовжує посідати важливе місце в економіці України. Нині 
на нього припадає 9,3 % загального ВВП країни (315546 із 
3375851 млн грн випуску 2013 року) та 17,5 % усього зайнятого 
економічною діяльністю населення [295, с. 33, 342]. Однак, ефек-
тивність виробництва у цьому секторі залишається дуже низь-
кою, понад те впродовж останніх десяти років вочевиднилися те-
нденції до подальшого її зниження. Зокрема, про це свідчить 
суттєве падіння ефективності використання праці у сільськогос-
подарській галузі. Так, якщо у 2001 році 20,6 % зайнятих у галузі 
створювали майже 14 % загального обсягу валової доданої вар-
тості, то у 2013-му 17,5 % зайнятих виробили лише 9,3 %. Тобто 
скорочення зайнятості в аграрному секторі значно відстає від 
скорочення обсягів виробництва у ньому (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Динаміка частки продукції сільського господарства
у ВВП і частки зайнятих у сільському господарстві в загальній

чисельності зайнятого населення в Україні, %
Джерело: сформовано автором за: [295, с. 33, 342].

Низька прибутковість, а незрідка і збитковість сільськогоспо-
дарських галузей, відсутність політичної стабільності, високий
податковий тиск, часті зміни в податковій системі, непрозорість і
незрозумілість правил і процедур ведення бізнесу в Україні, сла-
бкий захист прав власності, високий рівень корупції та інші при-
чини роблять аграрний сектор та й усю економіку України мало-
привабливими для іноземних інвесторів. Це підтверджується
малими обсягами інвестування сільського господарства.

Динаміка прямих зовнішніх інвестицій в економіку України
від початку 2000-х демонструє сталу тенденцію до їх зростання
[140, с. 21]. За цей період прямі зовнішні інвестиції зросли більш



163

як у 10 разів і на початок 2015 року становили 45744,8 млн дол.
США (табл. 2.40). В інвестуванні аграрного сектору спостеріга-
ються інші тенденції. Зокрема, на тлі загального збільшення іно-
земного інвестування в сільському господарстві помітним є його
скорочення. Так, від 2009 до 2015 року прямі іноземні інвестиції
в сільське господарство скоротилися майже на 200 млн дол.
США і становили на початок 2015-го 617,0 млн дол. США, або
1,3 % загального обсягу інвестування. Суттєвих змін зазнала
структура іноземних інвестицій за видами економічної діяльнос-
ті. Якщо на початку аналізованого періоду переважна більшість
інвестицій зосереджувалася в матеріальному виробництві, зокре-
ма у промисловості, то на кінець 2006 року інвестиції в останню
зменшилися більш ніж удвічі й становили лише 22,5 % від загаль-
ного обсягу інвестування. І хоча впродовж 2009–2014 років їхня
питома вага зросла до 31,6 %, це значно менше, ніж у 2002 році.

Таблиця 2.40
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ У 2002–2015 РОКАХ
(на початок року)

2002 2006 2010 2012 2015

П
ок
аз
ни
ки

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %
мл

н 
до
л.

С
Ш
А

 %

Усього 4555,3 100 16890,0 100 40026,4 100 49362,3 100 45744,8 100

Сільське
госпо-
дарство

86,8 1,9 309,6 2,2 871,4 1,8 813,4 1,6 617,0 1,3

Промис-
ловість 2443,6 53,6 5169,2 22,5 9021,9 30,6 15238,6 30,9 14470 31,6

Джерело: сформовано автором за: [93, с. 25-26; 94, с. 19, 20].

Акцент інвестування невпинно пересувається у сферу немате-
ріального виробництва. Особливо привабливими для інвесторів 
останнім часом стали фінансова діяльність та операції з нерухо-
містю. Їх частки в загальній структурі прямих іноземних інвести-
цій зросли більш ніж удвічі — відповідно до 25,3 і 8,6 %. Дещо 
зросли інвестиції у будівельну галузь. На кінець аналізованого 
періоду на останню припадало 2,8 % усіх іноземних інвестицій.
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Прямі іноземні інвестиції в аграрний сектор економіки за-
лишаються мізерними. Якщо від 2000 до 2008 року їх питома
вага у загальній структурі зростала і 2009 року становила —
2,2 %, то у 2010-му скоротилася до 1,8 %, а у 2014-му — до
1,3 % (рис. 2.10).

Сільське
господарство
Промисловість

Фінансова
діяльність
Операції з
нерухомістю
Торгівя

Будівництво

Інші

Сільське господарство 1,9%

2002 р.

 Сільське господарство
1,3 %

2014 р.

Рис. 2.10. Частки прямих іноземних інвестицій
у сільське господарство в Україні у 2002 та 2014 роках

Якщо характеризувати надходження іноземних інвестицій у 
сільське господарство України у розрізі країн-інвесторів, то 
безсумнівним лідером за обсягами інвестування виступає Кіпр, 
на який припадає понад третину прямих іноземних інвестицій 
(238,7 млн дол. США) (табл. 2.41). Це пояснюється найнижчи-
ми податками (ставка податку на прибуток — 10 %) і легкістю 
та простотою відкриття та ведення бізнесу в цій країні. Потуж-
ним інвестором аграрного сектору економіки України виступає 
Німеччина — 10,5 % (64,9 млн дол. США). На рівні 9,0 % над-
ходять прямі іноземні інвестиції з Данії. Значно скоротили об-
сяги інвестування українського аграрного сектору США, Авст-
рія, Велика Британія, питома вага яких на початок 2008 року 
становила відповідно 8,3, 7,7 і 13,5 % загальної структури. На 
початок 2015 року вона скоротилася у кілька разів — до 3,2, 1,2 
і 7,4 %. Решта країн світу вкладали в аграрний сектор України 
значно менше. Утім слід зазначити, що реально відсо-ток, 
наприклад, російських інвестицій, швидше за все більший 
(російським, як і іншим іноземним інвесторам вигідніше реєст-
рувати свій бізнес на Кіпрі, а не в Росії, й обирати кіпріотську 
систему оподаткування з її низькими податками, тим паче, що 
Кіпр має угоди з багатьма країнами про уникнення подвійного 
оподаткування).
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Таблиця 2.41
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

ЗА НАЙБІЛЬШИМИ КРАЇНАМИ-ІНВЕСТОРАМИ У 2008–2015 РОКАХ
(на початок року)

2008 2009 2012 2015

Країни

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %

мл
н 
до
л.

С
Ш
А

 %

Усі країни 557,3 100 803,2 100 813,4 100 616,9 100
з них
Австрія 42,4 7,7 28,6 3,6 19,3 2,4 7,2 1,2
Данія 32,6 5,9 47,8 6,0 62,2 7,6 55,3 9,0
Німеччина 34,4 6,2 36,3 4,5 61,3 2,5 64,9 10,5
Польща 26,6 4,8 32,1 4,0 33,3 4,1 31,8 5,2
Сполучене
Королівство 74,9 13,5 120,9 15,1 135,7 16,7 45,6 7,4

Кіпр 162,3 29,4 283,6 35,5 305,1 37,5 238,7 38,7
США 45,9 8,3 58,1 7,3 22,8 2,8 19,4 3,2
Російська
Федерація 20,6 3,7 18,1 2,3 0,09 0,01 4,6 0,7

Джерело: сформовано автором за: [92, с. 29–31; 93, с. 25–26; 94, с. 25].

Інвестиції в основний капітал аграрного сектору за аналізова-
ний період мали стійку тенденцію до поступового зростання до
2008 року, дорівнювали 16890 млн грн, що майже в 10 разів бі-
льше порівняно із 2001 роком. Питома вага інвестицій в основ-
ний капітал сільського господарства збільшилася на 2,2 п.п. і
становила у 2008 році 7,2 % у загальному обсязі інвестицій в ос-
новний капітал усіх галузей економіки, що позитивно характери-
зує структуру інвестицій. Одначе світова, економічна криза конче
негативно позначилася на інвестиційній діяльності в Україні. Її
проявом стало суттєве скорочення інвестицій як загалом в еко-
номіку, так і в аграрний сектор зокрема. Загальний обсяг інвес-
тицій в основний капітал у 2009 році скоротився на 35 %, а інвес-
тиції в основний капітал сільського господарства зменшилися
майже удвічі (з 16890 до 9382 млн грн). Від 2010 року помітним
стало їх зростання — аж до 2012 року. У цей період інвестиції в
основний капітал у цілому по економіці зросли в 1,6 разу — до
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293692 млн грн. Зростання в аграрному секторі було ще відчут-
нішим (в 1,7 разу) і досягло 19411 млн грн. Дещо зросла і питома
вага аграрного сектору в загальному обсязі інвестицій в основний
капітал — до 8,6 % [295, с. 179]. Обсяг інвестицій в основний ка-
пітал тут подано без урахування індексу інфляційного зростання
цін. З урахуванням індексу інфляції обсяги інвестицій значно ме-
нші. Адже тільки у 2010 році індекси цін на будівельно-монтажні
роботи зросли до 115,8 %, у 2011-му — до 119,4 %, у 2014-му —
до 109,5 % до попереднього року [295, с. 58].

Аналіз інвестицій в основний капітал за джерелами фінансу-
вання показує, що левову частку їх становлять власні кошти під-
приємств та організацій (56,7 % у 2008 році). Важливим джере-
лом інвестицій в основний капітал є кредити банків та інші 
позики, на них припадає 17,3 %. Кошти державного та місцевих 
бюджетів не відіграють суттєвої ролі в інвестуванні основного 
капіталу, оскільки становлять відповідно 5,0 і 4,2 %. Через фі-
нансову кризу у 2009 році структура джерел фінансування значно 
погіршилася. Увиразнилося зростання частки власних коштів у 
інвестування (63,3 %) та скорочення фінансування інвестиційних 
проектів через банківські кредити (14,2 %) та за рахунок коштів 
державного (4,4 %) й місцевого бюджетів (2,7 %). Структурні 
зрушення у джерелах фінансування інвестицій в основний капі-
тал, у 2010 і 2011 роках можна охарактеризувати як позитивні, 
оскільки вони свідчать про розширення цих джерел. Так, на тлі 
скорочення частки власних коштів підприємств (до 54 %) спосте-
рігається розширення фінансування за рахунок коштів державно-
го бюджету (до 7,5 %) і деяке зростання фінансування за рахунок 
кредитів банків та інших позик (з 17,3 % до 17,9 %), тобто спо-
стерігаємо деяке пожвавлення ділової активності в економіці й 
певну стабілізацію у банківському секторі [293, с. 200]. У 2014 
році структура джерел фінансування капіта-льних інвестицій в 
основний капітал знову погіршилася, про що свідчить зростання 
питомої ваги власних коштів підприємств у капітальних 
інвестиціях до 70,5 %, скорочення фінансування з державного 
бюджету до 2,7 % і скорочення кредитів банків до 9,4 % [295, с. 
175].

Слід зазначити, що основні засоби, які використовувалися у 
сільському господарстві у 2014 році становили 171391,6 млн грн, 
або лише 1,2 % усіх основних засобів національного господарства 
[187, с. 5]. Протягом аналізованого періоду спостерігалася нега-
тивна тенденція до їх стрімкого зменшення в  загальній  структурі
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основних засобів. Від 2000-го до 2007 року вони скоротилися 
більш як утричі (з 11,8  до 3,0 %), а з 2008 до 2011 року ще в 1,8 
раза [270, с. 33]. Така ситуація доводить, що старі засоби вироб-
ництва вибувають через фізичний знос, а новими аграрні підпри-
ємства обзавестися не в змозі через брак коштів і дорожнечу ос-
новних засобів. Структура основних засобів у сільському 
господарстві у 1990-х характеризувалася переважанням у них ва-
ртості будинків, споруд і передавальних пристроїв (у 1990 році 
на них припадало майже 53 %, у 2000 — 61 %). Від 2003 року 
помітними стали позитивні зрушення у бік зменшення пасивної 
їх частки і поступове збільшення активної. Так, від 2000 року пи-
тома вага машин і обладнання зросла майже у 3 рази, частка 
транспортних засобів збільшилася більш ніж як удвічі й станови-
ли відповідно у 2010 році 38,1 і 8,6 % [270, с. 200]. На жаль, 
Державна служба статистики більше не надає інформації щодо 
структури основних засобів сільського господарства, тому про-
аналізувати сучасні тенденції у їх використанні практично немо-
жливо.

Характеризуючи відтворювальну структуру інвестицій в ос-
новний капітал у сільському господарстві, можна констатувати,
що три чверті з них спрямовується на технічне переоснащення і
реконструкцію підприємств, будівель і споруд, майже чверть
(24,4 %) йде на нове будівництво (включно з розширенням наяв-
них підприємств, будівель і споруд) і менше 1 % використовуєть-
ся на підтримання задіяних потужностей [291, с. 207].

Загострює проблему браку інвестицій суттєвий рівень зносу
основних фондів, що використовуються у сільському господарс-
тві. У 2014 році він сягав 38,8 %, хоча порівняно із промисловіс-
тю це не найгірший показник. В останній основні фонди у 2014
році були зношені на 60,3 % [187, с. 5].

Скорочення вартості основних засобів у сільському господарс-
тві зумовлене падінням обсягів виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції, вибуттям зношеної сільськогосподарської техніки,
машин та обладнання та неспроможністю сільськогосподарських
організацій оновлювати матеріально-технічну базу через брак
коштів і високі ціни на сільськогосподарську техніку. Якщо порі-
вняти наявність  техніки у аграрних підприємствах у 1991 та 2014
роках, помітимо багаторазове погіршення ситуації. Практично за
всіма видами техніки спостерігається як абсолютне її зменшення,
так і зменшення в розрахунку на 1000 га. Кількість тракторів і зе-
рнозбиральних комбайнів зменшилася більш як у 3 рази в абсо-
лютному вимірі, зернозбиральних комбайнів у 2 рази на 1000 га
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посівної площі зернових, кукурудзо-, картопле- та бурякозбира-
льних комбайнів — більш ніж у 7–8 разів, льонозбиральних ком-
байнів — у 24 раза, установок та агрегатів для доїння корів —
майже у 7 разів (табл. 2.42). Забезпеченість картоплезбиральними
комбайнами у 2000–2014 роках зросла, але це відбулося не через
збільшення їх кількості, а через суттєве скорочення посівних
площ картоплі.

Таблиця 2.42
НАЯВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ У

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ У 1991–2014 РОКАХ

1991 2000 2008 2011 2014

Сільськогоспо-
дарська техніка

ти
с.

 ш
т.

на
 1

00
0 
га

,
ш
т.

ти
с.

 ш
т.

на
 1

00
0 
га

,
ш
т.

ти
с.

 ш
т.

на
 1

00
0 
га

,
ш
т.

ти
с.

 ш
т.

на
 1

00
0 
га

,
ш
т.

ти
с.

 ш
т.

на
 1

00
0 
га

,
ш
т.

Трактори 497,3 14 318,9 11 177,4 9 147,1 8 130,8 7

Зернозбиральні
комбайни 105,2 8 65,2 6 39,1 4 32,1 4 27,2 4

Кукурудзозби-
ральні комбайни 15,3 12 7,9 8 3,2 2 2,3 1 1,8 1

Картоплезбира-
льні комбайни 9,6 26 3,6 133 1,4 57 1,7 49 1,3 43

Бурякозбиральні
комбайни 19,8 12 13,0 16 5,8 18 3,8 8 2,7 9

Льонозбиральні
комбайни 4,8 30 1,7 72 0,7 39 0,4 7 0,2 6

Установки та
агрегати для
доїння корів

79,2 х 33,5 х 11,4 х 10,8 х 10,5 х

Джерело: сформовано автором за: [270, с. 203; 271, с. 188].

Значно скоротилися й енергетичні потужності сільського гос-
подарства. Так, у розрахунку на одне аграрне підприємство у пері-
од з 2010 до 2014 року енергетичні потужності скоротилися майже
вдвічі (з 1713 до 898 кВт). Наявність енергетичних потужностей
у сільськогосподарських підприємствах на 100 га посівної площі
дорівнювала у 2014 році 208 кВт [271, с. 193]. Це свідчить про
падіння рівня механізації сільськогосподарського виробництва,
повернення до важкої, малопродуктивної ручної праці, зниження
ефективності використання робочої сили в аграрному секторі.
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Як уже зазначалося, в сільському господарстві основна части-
на капіталовкладень спрямовується на технічне переоснащення і 
реконструкцію наявних підприємств, будівель і споруд, на нове 
будівництво йде лише чверть інвестицій в основний капітал. 
Цим, певною мірою, можна пояснити суттєве скорочення кілько-
сті введених потужностей і об’єктів сільськогосподарського при-
значення. Як свідчить статистика, введення останніх забудовни-
ками усіх форм власності протягом останніх двох десятиліть 
зменшилося в десятки разів майже за всіма об’єктами; виняток 
становлять, хіба що птахоферми та птахофабрики, де спостеріга-
ється кількаразове зростання виробничих потужностей. Зокрема, 
у 11,3 раза збільшилася кількість птахомісць, введених в експлу-
атацію у 2014 році порівняно із 1990-м (табл. 2.43). Кількість 
введених тваринницьких ферм для ВРХ зменшилася майже у 20 
разів, для свиней — у 8,6 раза.

Таблиця 2.43
ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ І ПОТУЖНОСТЕЙ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ У 1990–2014 РОКАХ

Види об’єктів 1990 2000 2008 2011 2013 2014

Тваринницькі приміщення, тис. ско-
томісць для:
великої рогатої худоби 208 6 1 23 8 11
свиней 129 5 9 15 1 15
овець 28 1 0,4 — — 0,1
птиці 988 45 3903 5120 2784 11195

Птахофабрики яйцевого напрямку,
тис. курей несучок 99 65 460 220 1546 2852

М’ясного напрямку, млн голів за рік 0,7 — 6,4 84,9 0,2 7,3
Сховища для картоплі, овочів та фру-
ктів, тис. т одночасного зберігання 221 10 8,2 192,7 42,4 77,3

Силосні та сінажні споруди, тис. куб. м 1450 17 10 129 315 186
Водопроводи магістральні с.-г. при-
значення, км 214 2 32 4 2 —

Автомобільні дороги з твердим по-
криттям, км 7023 294 77 48 65 63

Комбікормові підприємства та цехи, т
комбікормів за добу 389 38 11 430 676 538

Джерело: сформовано автором за: [270, с. 201; 271, с. 186].
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Зростання потужностей птахопрому в цілому можна пояснити
вищою прибутковістю виробництва м’яса птиці та яєць порівня-
но з іншими галузями тваринництва, які взагалі є збитковими.
Рентабельність виробництва яєць у 2014 році була 58,8 %, тоді як
прибутковість виробництва молока була лише 11 %, а виробниц-
тво м’яса великої рогатої худоби, овець і кіз виявилося збитко-
вим відповідно на 35,9 % 24,8 і 52,6 % [271, с. 54].

У період з 2008 до 2014 року спостерігається певне збільшен-
ня введення в дію об’єктів тваринницької галузі. Зокрема, у 2014
році було введено тваринницьких приміщень для ВРХ на 11 тис.
скотомісць, для свиней — на 15 тис. місць, для птиці — на 11195
тис. місць. У десятки разів зросло введення об’єктів кормовироб-
ництва. Так, у 2014 році було введено силосних і сінажних спо-
руд обсягом 186 тис. куб. м, комбікормових підприємств і цехів
потужністю 538 т за добу. Зростання обсягів введення виробни-
чих об’єктів у галузі тваринництва і кормовиробницвта, певною
мірою, зумовлене ухваленням і втіленням у життя державної
програми «Відроджене скотарство», якою передбачено нарощу-
вання обсягів виробництва продукції цієї галузі сектору, а отже, і
відповідне збільшення поголів’я худоби [196, с. 5]. Збільшення
обсягів введення виробничих об’єктів у тваринництві є позитив-
ним зрушенням, оскільки свідчить про поступовий розвиток цієї
галузі, що конче важливо в контексті збільшення попиту на пра-
цівників тваринництва і відповідного зменшення напруженості
на аграрному ринку праці. На користь зростання попиту на робо-
чу силу на селі свідчать також збільшення кількості деяких
об’єктів виробничої інфраструктури. Так, у 2014 році було вве-
дено в експлуатацію сховищ для картоплі, овочів і фруктів обся-
гом 77,3 тис. т одночасного зберігання. Це певним чином відпо-
відає розробленим галузевим програмам «Овочі України»,
«Картопля України» та ін., реалізація яких спрямована на збіль-
шення обсягів виробництва цих трудомістких видів продукції,
що позитивно позначиться на зростанні попиту на працівників
рослинницької галузі.

Разом з тим за об’єктами виробничої інфраструктури спосте-
рігається протилежна ситуація, яка відображає негативну тенде-
нцію до подальшого її занепаду в аграрному секторі. Зокрема, це
стосується водопроводів та автомобільних доріг внутрішньогос-
подарського призначення. Так, від 2008 року введення в дію ма-
гістральних водопроводів сільськогосподарського призначення
скоротилося у 16 разів — з 32 км у 2008-му до 2 км у 2013-му.
Для порівняння: у 1990 році було введено 214 км таких водопро-
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водів. Аналогічна ситуація простежується і щодо автомобільних
доріг з твердим покриттям внутрішньогосподарського призна-
чення, введення яких у сільській місцевості скоротилося більш
ніж у 110 разів і становило у 2014 році 63 км проти 7023 км у
1990-му. Фізичний і моральний знос об’єктів виробничої інфра-
структури, її занепад в аграрному секторі є однією з причин його
низької ефективності та конкурентоспроможності.

Отже, погіршення забезпеченості аграрних підприємств сіль-
ськогосподарською технікою, значне скорочення введення в екс-
плуатацію об’єктів виробничої інфраструктури свідчить про те,
що використання інвестиційних ресурсів залишається малоефек-
тивним і нераціональним. Відсутність помітного зростання обся-
гів виробництва у галузі, її низька ефективність і конкурентосп-
роможність дають підстави для висновку про недостатність
обсягів інвестування сільського господарства та неефективність
витрачання виділених інвестиційних коштів.

Аналіз статистичних даних щодо обсягів і динаміки інвесту-
вання у аграрному секторі, їх зіставлення з динамікою рівня за-
йнятості в цьому секторі на сучасному етапі показує, що зрос-
тання інвестицій протягом останнього десятиліття супроводжу-
ється скороченням зайнятості у сільськогосподарському вироб-
ництві, особливо у громадському секторі (рис. 2.11).

На перший погляд може видатися, що це позитивне явище, бо
свідчить про підвищення ефективності галузі сільського госпо-
дарства та раціональність використання інвестицій у ньому.
Адже за об’єктивними законами розвитку економічної системи
зайнятість в аграрному секторі має скорочуватися, вивільняючи
робочу силу для сфери інформаційних і ділових послуг, унаслі-
док чого має формуватися раціональна структура зайнятості на-
селення, яка відповідає потребам інформаційної економіки. В
Україні для скорочення зайнятості в аграрному секторі є суттєві
резерви, особливо якщо порівнювати з рівнем зайнятості у роз-
винених країнах. Інша річ, що це вивільнення має ґрунтуватися
на суттєвому підвищенні ефективності галузі, та багаторазовому
підвищенні продуктивності праці в сільськогосподарському ви-
робництві за рахунок інноваційно-інвестиційного розвитку галузі
та інших чинників її інтенсифікації. Крім того, вивільнення робо-
чої сили з аграрного сектору має бути поступовим, аби запобігти
високому рівню безробіття і падінню рівня життя і без того неба-
гатого сільського населення.
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Рис. 2.11. Динаміка інвестицій в основний капітал
сільського господарства та кількості найманих працівників

сільського господарства у 2001–2014 роках

Разом з тим, аналіз інвестування та зайнятості в аграрному се-
кторі свідчить, що скорочення зайнятості зумовлене негативними
тенденціями падіння обсягів виробництва, втратою аграрним се-
ктором виробничого потенціалу, занепадом і майже зникненням
цілих галузей сектору (овочівництво, садівництво, виноградарст-
во, деяких тваринницьких галузей) і, як наслідок, суттєвим ско-
роченням робочих місць у секторі. Ситуація, що склалася нині в
сільській місцевості, характеризується високим рівнем безробіт-
тя, особливо прихованого, низьким рівнем доходів сільського на-
селення і зростанням соціальної напруженості на селі. Усе це зу-
мовлює необхідність оптимізації ринку аграрної праці, вжиття
заходів, спрямованих, на збільшення кількості робочих місць як у
сільському господарстві, так і в поза аграрній сфері.

Проблема підвищення обсягів та ефективності інвестицій в
аграрному секторі економіки і на цій основі підвищення продук-
тивної зайнятості сільського населення в ньому надзвичайно
складна і багатоаспектна, що вимагає комплексного підходу до її
вирішення. Сьогодні очевидною є необхідність нарощування об-
сягів аграрного виробництва і виведення аграрного сектору на рі-
вень потужного експортера сільськогосподарської продукції. Ва-
жливими передумовами нарощування експортного потенціалу
сектору є сприятливі природнокліматичні умови, значні масиви
родючих земель, наявність дешевої робочої сили. Крім того,
кон’юнктура світового ринку продовольства характеризується
зростанням дефіциту сільськогосподарської продукції. Проблеми
світової продовольчої безпеки загострюються тим, що лідери сві-
тового експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції,
такі як Австралія, Бразилія та інші, останніми роками часто поте-
рпають від стихійних лих, тому не можуть постачати на світовий



173

ринок заплановані обсяги продукції [257, с. 14]. Це веде до зрос-
тання попиту на останню, підвищення цін на неї і може створити
сприятливі умови для українського експорту продукції.

Нарощування виробничого потенціалу аграрного сектору еко-
номіки конче необхідне для забезпечення продовольчої безпеки
країни, її незалежності від імпорту. Останній несе в собі більше
негативу, ніж позитиву як для української економіки загалом, так
і для окремого споживача (починаючи від низької якості продук-
тів харчування, їх небезпечності і шкідливості для здоров’я спо-
живача, дорожнечі до зміцнення економік країн-постачальників,
збереження і збільшення робочих місць їх фермерів, зростання
доходів їхнього населення). На користь необхідності відроджен-
ня і розвитку вітчизняного аграрного сектору говорить необхід-
ність поліпшення якості продовольства (від останньої великою
мірою залежить стан здоров’я і навіть тривалість життя населен-
ня країни). Вітчизняні товаровиробники виробляють якіснішу
продукцію, менше зіпсовану різноманітними шкідливими речо-
винами, без яких нині не обходиться промислове виробництво в
розвинених країнах (гормонами, стимуляторами росту, генно-
модифікованими організмами, мінеральними добривами, гербі-
цидами, фунгіцидами, пестицидами та іншими «здобутками» хі-
мічної, й біохімічної галузей і генної інженерії).

Чи не найголовнішою причиною необхідності відродження і
розвитку аграрного сектору економіки є подолання безробіття і
бідності селян, яке становить мало не третину всього населення
країни. Створити нові робочі місця, які відповідають вимогам
ринку, у сільському господарстві можна лише за рахунок знач-
них внутрішніх і зовнішніх капіталовкладень. Важко не погоди-
тися з науковцями, які наголошують, що починати треба з пер-
ших, тобто залучати до інвестиційної діяльності вітчизняний
капітал, який краще орієнтується в ситуації на вітчизняному рин-
ку [317, с. 7].

Оскільки, як продемонстрував аналіз статистичних даних, мо-
дель інвестування в аграрному секторі характеризується перева-
жанням власних коштів аграрних організацій у здійснюваній ни-
ми інвестиційній діяльності, очевидною є необхідність створення
умов для підвищення прибутковості цих організацій, адже здійс-
нювати капіталовкладення вони можуть із прибутку. Проблема
підвищення прибутковості останніх є комплексною і багатопла-
новою, і безумовно, є темою окремого наукового дослідження; у
рамках цього параграфа окреслимо основні заходи, які можуть
посприяти її розв’язанню. Це передусім добре відомі, але досі і
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не втілені в господарську практику заходи щодо зниження подат-
кового тиску на товаровиробників; захист вітчизняного продово-
льчого ринку шляхом обмеження імпорту; впорядкування цінової
політики (усунення диспаритету цін на сільськогосподарську та
промислову продукцію, зменшення кількості посередників, об-
меження прибутків переробних підприємств тощо); державне за-
мовлення як гарантія збуту продукції виробником за вигідними
цінами; державні дотації на виробництво тваринницької та на ге-
ктар рослинницької продукції; пільгове кредитування сільського-
сподарських виробників тощо. Реалізація вказаних заходів спри-
ятиме збільшенню прибутків аграрних організацій, які вони
зможуть інвестувати в розвиток основних галузей аграрного ви-
робництва — тваринництва і рослинництва.

Окремо варто спинитися на проблемі нестачі коштів для інве-
стування у малих і середніх виробників. Розв’язання цієї пробле-
ми потребує широкого комплексу заходів державної підтримки
розвитку цих підприємств. Окрім зазначених заходів поліпшення
інвестиційного клімату, які за умови їх упровадження позитивно
вплинуть і на фінансове становище дрібних товаровиробників,
розширенню їх доступу до фінансових ресурсів будуть сприяти
розроблення й застосування нових фінансових інструментів. Зок-
рема, застосування аграрної розписки та складських свідоцтв;
створення кредитних спілок і кооперативних банків, які на піль-
гових умовах здійснюватимуть кредитування малого агробізнесу;
розвиток страхування агровиробників; використання землі як за-
стави; державне гарантування кредитування малих і середніх
підприємств; підвищення фінансової грамотності товаровироб-
ників, покращення їх поінформованості про можливості залучен-
ня фінансових коштів на пільгових умовах тощо. Ці та інші захо-
ди передбачені Єдиною комплексною стратегією [81]. Однак, ці
заходи поки лише задекларовані і, безумовно, потребують розро-
блення конкретних механізмів їх запровадження.

Щодо тваринництва, то пріоритетними напрямами інвесту-
вання тут мають стати як створення великотоварного спеціалізо-
ваного виробництва, побудова великих тваринницьких ферм і
комплексів, упровадження на них передових технологій вирощу-
вання та розведення худоби та птиці і виробництва високоякісної
тваринницької продукції, так і всебічна підтримка розвитку ма-
лих, сімейних тваринницьких ферм. Без сумнівів, великі аграрні
організації мають більше можливостей для механізації техноло-
гічного процесу, ведення тваринництва на промисловій основі, і
збільшення прибутковості. У господарській практиці відомо чи-
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мало прикладів успішності великого товарного тваринництва.
Особливо це стосується свинарства та молочного скотарства. За-
звичай це високотехнологічні тваринницькі комплекси, які часто
є вертикально інтегрованими структурами із замкнутим циклом
виробництва м’яса і м’ясопродуктів, які включають не тільки
тваринницькі ферми, а й комбікормові заводи, переробні цехи і
торговельні мережі (ЗАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» у Херсон-
ській області, сільськогосподарська компанія «Даноша» в Івано-
Франківській області, де утримується по кілька десятків тисяч
свиней, а рентабельність виробництва свинини сягає 40–45 %,
ПСП «Плешкані» Черкаської області із 4,5 тис. голів великої ро-
гатої худоби і рентабельністю виробництва молока 80 % і багато
інших) [101, с. 62–63]. Важливими статтями витрат мають стати
витрати на формування галузі інтенсивного кормовиробництва та
суттєве підвищення якісних характеристик худоби та птиці (удо-
сконалення селекційної роботи, оновлення племінного стада за
рахунок високопродуктивних порід тощо). Від цих складових ве-
ликою мірою залежать обсяги виробництва тваринницької про-
дукції і фінансові результати аграрних підприємств.

Малі тваринницькі ферми мають певні переваги, і за умови
вдалої інтеграції їх у єдиний виробничо-маркетинговий ланцюг
можуть виявитися доволі прибутковими. До того ж, розвиток сі-
мейного фермерства істотно збільшить зайнятість сільського на-
селення.

У галузі рослинництва капіталовкладення мають спрямовува-
тися на відновлення родючості земель, меліоративні заходи, що
призводитиме до зростання урожайності вирощуваних культур, їх
валового збору, виручки від реалізації. Значних капіталовкладень
потребує будівництво та реконструкція елеваторів і зерносховищ,
великих сучасних оптових ринків, де можна довести отриманий
урожай до необхідних якісних параметрів і зберігати триваліший
термін, щоб реалізувати за найвищих цін на зернову продукцію.
Інвестиції треба спрямовувати і у відродження таких майже втра-
чених громадським сектором галузей, як овочівництво, садівниц-
тво, виноградарство, вирощування фруктів, ягід, деяких техніч-
них культур. Ці галузі є доволі трудомісткими, тому збільшення
виробництва їхньої продукції зумовило б зростання попиту на
сільськогосподарських працівників, при цьому розвиток цих га-
лузей сприяв би насиченню вітчизняного продовольчого ринку
якісними і відносно недорогими овочами, фруктами, виноградом,
забезпечив би переробні підприємства харчової промисловості
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якісною сировиною, а це також додаткові робочі місця для без-
робітного населення уже не тільки сільської місцевості.

За умов ринку основними інвесторами в розвиток аграрного
сектору мають бути самі аграрні організації, а держава має ство-
рювати умови для ефективного їх функціонування. Разом з тим
практика господарювання економічно розвинених країн свідчить,
що роль держави не зводиться лише до створення умов ефектив-
ної дії ринкових інститутів, у соціально орієнтованих економіках
вона сама виступає інвестором. Щодо аграрного сектору, то кош-
ти державного та місцевого бюджетів тут доцільно спрямовувати
у відновлення і розбудову сільської соціальної, культурної та по-
бутової інфраструктури. Реконструкція, капітальний ремонт, бу-
дівництво житла, доріг, шкіл, дитячих садків, лікарень, будинків
культури на селі не просто створить робочі місця в сільській міс-
цевості, а й сприятиме покращенню якості життя і підвищенню
привабливості сільського способу життя для молоді. Особливо
заходи збільшення державних витрат є актуальними за економіч-
ної кризи, яку в нашій країні і, особливо, в аграрному секторі, до-
сі не подолано.

Для підвищення ефективності інвестицій в аграрному секторі
надзвичайно важливим є розвиток у країні фінансової, організа-
ційної й інформаційної інфраструктури інвестиційної діяльності.
Причому тут одночасного розв’язання потребують дві проблеми:
акумуляція коштів для інвестування та підвищення привабливос-
ті аграрного сектору як об’єкта інвестування, щоб у нього вкла-
дали кошти не тільки самі сільськогосподарські організації, а й
щоб він став вигідним, прибутковим, привабливим об’єктом
вкладання для інших суб’єктів фінансового ринку, як для вітчиз-
няних, так і для зовнішніх інвесторів. Що стосується джерел фі-
нансування інвестиційних проектів, то тут доцільним є розвиток і
залучення до інвестиційної діяльності всіх об’єктів фінансової
інфраструктури. Це передусім, розвиток і підвищення ефектив-
ності вітчизняного фондового ринку та його ролі в залученні й
раціональному розподілі інвестицій. Це перерозподіл державних
витрат у плані збільшення частки коштів на капіталовкладення в
аграрний сектор і, зокрема, в інвестиції в основний капітал сіль-
ськогосподарських організацій (нині обсяг капіталовкладень з
державного і місцевого бюджетів у основні фонди сектору зали-
шається незначним). Це збільшення обсягів довгострокових кре-
дитів в інвестиційну діяльність і зменшення відсоткових ставок
за такими кредитами для суб’єктів господарювання. Це розвиток
страхового ринку, який нині поки не накопичує достатньої кіль-
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кості інвестиційних ресурсів, але має значний потенціал для цьо-
го. Це розвиток недержавних пенсійних фондів, а також акуму-
ляція інвестиційних ресурсів іншими суб’єктами фінансового ри-
нку, такими як інвестиційні та венчурні фонди, фонди спільного
інвестування тощо. Усі ці інститути фінансової інфраструктури
ще не набули належного поширення і поки перебувають у стадії
становлення в нашій країні. Але поступово, мірою їх зміцнення,
їхні кошти можуть бути спрямовані на фінансування інвестицій-
них проектів в аграрному секторі економіки [139, с. 114].

Що стосується підвищення привабливості аграрного сектору
як об’єкта інвестування, окрім підвищення прибутковості сільсь-
когосподарського виробництва, про яке йшлося вище і яке, безу-
мовно, є чи не найголовнішим, для іноземних інвесторів важли-
вим є привабливий інвестиційний клімат для інвестиційної
діяльності. Останній суттєво залежить від інвестиційних ризиків
та інвестиційного потенціалу країни і галузі, зокрема, від таких
чинників, як політична стабільність і передбачуваність економіч-
ної політики в країні; рівень захисту прав власності (гарантії іно-
земним інвесторам, що вони не втратять в Україні свій капітал);
прозорість і зрозумілість правил і процедур ведення підприємни-
цької діяльності в Україні; рівень податків і стабільність подат-
кової системи; доступність довгострокових кредитів тощо. Будь-
який з цих чинників сьогодні не на висоті, саме цим, напевно, по-
яснюється низький рівень іноземних інвестицій і в економіку за-
галом, і ще нижчий рівень зовнішніх інвестицій у сільське госпо-
дарство.

З огляду на незначні обсяги іноземного інвестування аграрно-
го сектору доцільним є зосередження зусиль на стимулюванні за-
лучення саме внутрішніх інвестицій у нього. Стан справ, що
склався нині в сільському господарстві, свідчить про необхід-
ність суттєвого збільшення обсягів інвестування сільськогоспо-
дарського виробництва і спрямування їх на інтенсифікацію сіль-
ськогосподарського виробництва, підвищення якості та конку-
рентоспроможності сільськогосподарської продукції, на забезпе-
чення інвестиційно-інноваційного розвитку галузі. Реалізація
ефективних інвестиційних проектів в аграрному секторі вимага-
тиме створення ефективних робочих місць сучасно технічно
оснащених, а значить, попит на сільську робочу силу зростатиме,
що сприятиме формуванню у секторі ефективної зайнятості і
піднесенню завдяки цьому рівня доходів сільського населення та
зростання його добробуту.
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Розділ 3

АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

3.1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДОХОДІВ І ВИТРАТ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ІЗ ЗАЙНЯТІСТЮ

Зайнятість сільського населення перебуває в тісному взаємо-
зв’язку із рівнем його життя. Формуючи доходи населення від
трудової діяльності, вона відчутно впливає на рівень і якість жит-
тя сільського населення. З іншого боку, рівень життя (зокрема
доходів), отримуваних сільським домогосподарством, детермінує
можливості ефективної зайнятості селян. У зв’язку з цим при ви-
рішенні проблеми сільської зайнятості треба не тільки забезпечи-
ти селян робочими місцями, важливо, щоб вони забезпечували
сільським зайнятим достатній рівень доходів, гідний рівень жит-
тя, що, своєю чергою, розширюватиме можливості для досягнен-
ня повнішої зайнятості в сільській місцевості. Взаємовплив цих
двох категорій унеобхіднює аналіз динаміки та структури дохо-
дів сільських домогосподарств і виявлення їх взаємозв’язку. Слід
зазначити, що останні чверть століття формування доходів сіль-
ського населення в Україні відбувалося під впливом постійних і
численних аграрних реформ.

Загалом реформування аграрного сектору, яке розпочалося на
початку 1990-х років, зі здобуттям Україною незалежності і по-
чатком розбудови ринкової економіки, принесло селянам певні
позитиви в економічному й інституціональному плані. Основни-
ми з них стали законодавче забезпечення свободи вибору сфери
діяльності та отримання землі в приватну власність, вільного
розпорядження нею для селян, запровадження багатоукладності
сільської економіки, а також поява аграрних формувань ринково-
го типу, розвиток орендних земельних відносин тощо. Все це з
2000 року сприяло зростанню обсягів сільськогосподарського
виробництва [160, с. 3]. У соціальному плані реформаційний пе-
ріод загострив багато проблем на селі, основними з яких стали
депопуляція сільського населення, сільське безробіття та низький
рівень життя українських селян, дедалі більше його відставання
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від рівня життя міського населення, деструктивно впливає на
можливості забезпечення зайнятості працездатного населення в
сільській місцевості.

За ринкових економічних відносин рівень життя селян знач-
ною мірою визначається обсягами отримуваних ними доходів.
Сукупні ресурси сільського домогосподарства, які уособлюють
загальне надходження коштів, складаються із грошових і негро-
шових доходів, які вкупі утворюють загальні доходи, а також із
заощаджень, позик і повернутих боргів. Грошові доходи форму-
ються із заробітної плати, пенсій, стипендій, доходів від підпри-
ємницької діяльності, доходів від продажу сільськогосподарської
продукції, доходів від власності, усіх видів грошової допомоги,
аліментів тощо. Загальні доходи, окрім перелічених статей,
включають вартість спожитої продукції, отриманої з особистого
підсобного господарства, пільги та субсидії на оплату житлово-
комунальних послуг, грошовий еквівалент допомоги від родичів.

За даними щорічних вибіркових обстежень умов життя домо-
господарств України, проведених Державною службою статисти-
ки, сукупні ресурси сільських домогосподарств за 2000–2014 роки,
мали стійку тенденцію до зростання (рис. 3.1). Так, за аналізова-
ний період вони зросли більш як у 9 разів і становили 4454,97 грн
на домогосподарство на місяць у 2014 році.

0

1000

2000

3000

4000

5000

2000 2002 2004 2006 2009 2011 2013

Грошові
доходи

Сукупні
ресурси

Рис. 3.1. Динаміка грошових доходів та сукупних ресурсів 
сільських домогосподарств України у 2000–2014 роках

Джерело: сформовано автором за: [28; 31–34; 35, с. 198].

Порівняння сукупних ресурсів і грошових доходів сільського
домогосподарства з міським показує суттєву їх розбіжність.
Грошові доходи домогосподарств у сільській місцевості значно
відстають від доходів міських домогосподарств. У 2012 році це
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відставання було 747 грн у розрахунку на одне домогосподарство
[34, c. 198]. У 2014-му воно хоч і скоротилося до 557 грн, проте
залишається відчутним (міські домогосподарства мали середньо-
місячний грошовий дохід 4345,62 грн, тоді як сільські домогос-
подарства — лише 3788,5 грн). Істотно відрізняється за місцем
проживання і структура сукупних ресурсів домогосподарств. У
сільській місцевості значно меншу питому вагу мають такі статті
доходів як оплата праці та доходи від підприємництва та само-
зайнятості. Якщо, у міському домогосподарстві на оплату праці
припадає понад половину сукупних ресурсів (55,7 %), то в сіль-
ському — лише 34,4 %, що пояснюється браком робочих місць на
селі, низькою заробітною платою у сільському господарстві та
установах соціальної інфраструктури села (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Структура сукупних ресурсів міських
і сільських домогосподарств у 2014 р.

Джерело: сформовано автором за: [35, с. 199].

Натомість на селі переважають доходи від ведення особистого
підсобного господарства, що зумовлено специфікою сільського
способу життя та загалом низьким рівнем доходів сільського на-
селення. Доходи від особистого селянського господарства (ОСГ),
які представлені доходами від продажу сільськогосподарської
продукції та вартістю продукції, отриманої з особистого підсоб-
ного господарства (ОПГ), разом у 2014 році становили 20,3 %,
тоді як у міських домогосподарствах зазначені дохідні статті
утворюють менше 2 % сімейного бюджету. Значно вища у сіль-
ських домогосподарствах і частка пенсій, на які припадає 24,5 %
їх сукупних ресурсів. Отже, можна констатувати, що і рівень
сукупних ресурсів нижчий, і їх структура в сільській місцевості
порівняно з містом гірша.
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Характерною ознакою ринкових умов господарювання є те,
що доходи домогосподарств формуються з різних джерел: від за-
йнятості (трудової діяльності), від власності, трансфертних пла-
тежів тощо. Разом з тим важливо зазначити, що переважну біль-
шість сукупних ресурсів української сільської родини й далі ста-
новлять саме доходи від зайнятості, які, на нашу думку, умовно
можна поділити на дві групи: доходи від праці за наймом, які
утворюються оплатою праці, та доходи від самозайнятості, до
складу яких можна віднести доходи від підприємницької діяль-
ності і самозайнятості, доходи від продажу сільськогосподарської
продукції та вартість спожитої продукції, отриманої з ОПГ і са-
мозаготівель (рис. 3.3). Всі ці доходні статті з року в рік усталено
зростали (грошові доходи сільських домогосподарств зросли
більш як у 15 разів).

Види доходів від зайнятості

Доходи від праці за наймом Доходи від самозайнятості

Грошова оплата праці
Доходи від підприємницької
діяльності та самозайнятості

Доходи від продажу
сільськогосподарської продукції

Вартість спожитої продукції
з ОПГ та самозаготівель

Натуральна оплата праці

Рис. 3.3. Види доходів від зайнятості сільського домогосподарства

Джерело: сформовано автором.

Порівнюючи динаміку доходів від найманої праці та від само-
зайнятості, мусимо зауважити: позитивно характеризує зрушення
у рівні доходів селян те, що частка оплати праці зросла, а сумар-
на частка доходів від самозайнятості скоротилася. Разом з тим
добре помітною є тенденція до швидшого зростання доходів від
підприємництва та самозайнятості порівняно з доходами від тру-
дової діяльності за наймом. Так, якщо питома вага оплати праці
зросла за аналізований період з 18 % до 34 % (або майже вдвічі),
то доходи від підприємництва і самозайнятості за цей період збі-
льшилися більш ніж утричі (табл. 3.1). Такі структурні зрушення
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в доходах сільських домогосподарств вказують на скорочення
стандартної, регламентованої зайнятості і поширення на селі не-
стандартних її форм.

Таблиця 3.1
ГРОШОВІ ДОХОДИ І СУКУПНІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКИХ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ

2000 2012 2014
Показники

грн  %
2005,
грн

2008,
грн

2010,
грн грн  % грн  %

Оплата праці 85,42 18,7 342,24 817,38 1011,91 1433,46 37,5 1535,24 34,4

Доходи від під-
приємництва і
самозайнятості

6,13 1,4 46,04 97,49 149,77 119,47 3,1 225,0 5,1

Доходи від
продажу сіль-
ськогосподар-
ської продукції

61,52 13,4 171,31 277,80 343,48 342,25 8,9 410 9,2

Доходи від
продажу майна
та нерухомості

1,65 0,3 1,83 6,20 3,69 4,99 0,1 — —

Доходи від
власності 7,85 1,7 19,86 37,96 47,85 78,85 2,1 100,95 2,3

Пенсії 60,68 13,2 313,94 582,01 782,69 958,92 25,1 1091,6 24,5

Стипендії 0,38 0,1 3,03 7,63 12,54 15,46 0,4 17,09 0,4

Допомоги,
пільги субсидії 4,24 0,9 30,36 84,95 109,16 137,24 3,6 160,38 3,6

Інші грошові
доходи 19,44 4,3 65,29 128,8 146,26 179,43 4,7 248,24 5,5

Грошові доходи 247,34 54,0 993,90 2040,2 2607,35 3270,07 85,5 3788,5 85,0

Вартість спо-
житої продук-
ції, отриманої з
ОПГ

159,97 34,9 185,6 194,86 406,85 368,37 9,6 491,98 11,1

Негрошові
доходи 188,51 41,1 216,88 334,14 479,5 449,15 11,7 578,78 13,1

Усього загаль-
них доходів 435,85 95,1 1210,78 2374,34 3086,85 3719,22 97,3 4367,28 98,1

Усього сукуп-
них ресурсів 458,38 100 1259,94 2510,64 3164,6 3823,32 100 4454,96 100,0

Джерело: сформовано автором за: [28; 30–34; 35, с. 198, 199].

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
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Загалом позитивно можна оцінити зрушення в структурі суку-
пних ресурсів сільських домогосподарств. Зокрема, йдеться про
суттєве зростання частки грошових (з 54 % до 85,0 %) і зменшен-
ня негрошових доходів (з 41,1 % до 13,1 %). Більш як триразове
зростання доходів від підприємництва і самозайнятості свідчить
про невпинне поширення на селі ринкових відносин і нетради-
ційних форм зайнятості. Зменшення частки вартості спожитої
продукції отриманої з особистого підсобного господарства та від
самозаготівель (з 34,9 % до 11,1 %) також свідчить на користь
деякого покращення матеріального становища селян, оскільки
зумовлене зростанням оплати праці та інших доходів сільських
мешканців, що дає їм змогу купувати певну частину продуктів
харчування.

Характеризуючи структуру загальних доходів сільських домо-
господарств, слід вказати й на деякі негативні тенденції [143,
с. 10–11]. Зокрема, викликає занепокоєння майже дворазове зрос-
тання частки пенсій, через що у 2014 році чверть доходів домого-
сподарства становили пенсійні надходження. Це, перш за все, за-
свідчує погіршення демографічної ситуації на селі, збільшення
частки пенсіонерів серед селян, зростання демографічного наван-
таження на працююче сільське населення. Разом з тим збільшен-
ня обсягів цих надходжень зумовлено підвищенням як мінімаль-
ного, так і середнього розмірів пенсій сільського населення що
свідчить про деяке підвищення соціального захисту цієї категорії
населення і поліпшення добробуту частини сільських домогоспо-
дарств, особливо тих, для яких пенсійні надходження є чи не ос-
новним стабільним джерелом доходів.

До негативних зрушень аналізованої структури доходів сіль-
ських домогосподарств слід віднести і зростання частки допомог,
пільг і субсидій (з 0,9 % до 3,6 %), що певною мірою доводить
зростання прошарку соціально вразливих верств населення на се-
лі. Значна частина сільського населення за умов зростання безро-
біття на селі, позбавлена матеріальних та інших умов для здійс-
нення підприємницької діяльності, дедалі більше потребує
соціального захисту, різного роду допомог, пільг, субсидій. На
жаль, попри суттєве зростання частки цієї статті доходів розміри
цих допомог залишаються досить низькими, що не сприяє під-
вищенню рівня життя на селі.

Не сприяє поліпшенню матеріального становища селян і той
факт, що майже не відчутними залишаються у бюджеті домогос-
подарств доходи від їхньої власності. Так, у 2014 році вони ста-
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новили 100,95 грн на домогосподарство, що відповідає лише
2,3 % його сукупних ресурсів. Це означає, що орендна плата за
передані в оренду селянами земельні паї залишається мізерною.
Оскільки значна її частина видається сільськогосподарською
продукцією, за встановленими орендарем цінами, можна конста-
тувати втрачання селянами ще певної частини доходів від оренди
землі. Не впливають на рівень життя селян і такі види доходів, як
дивіденди на акції (через низьку прибутковість, а подекуди і зби-
тковість аграрних підприємств), відсотки на депозити (через від-
сутність або дуже малі обсяги заощаджень) та інші види доходів,
які за ефективнішого розвитку ринку могли б стати відчутними
статтями доходів сільських мешканців.

Одним з основних елементів сукупних ресурсів і грошових
доходів сільського домогосподарства є оплата праці сільських
трудівників. Протягом аналізованого періоду спостерігалися по-
зитивні тенденції щодо зростання як номінальної, так і реальної
заробітної плати зайнятих в аграрному секторі. Загалом це пози-
тивно вплинуло як на структуру доходів сільського населення,
так і на загальне підвищення його доходів. Детальніше динаміку
та специфічні особливості оплати праці в агарному секторі роз-
глянуто в одному з наступних параграфів.

Отже, аналізуючи обсяги та структуру доходів сільських до-
могосподарств в цілому можна помітити позитивні тенденції
покращення матеріального добробуту селян, які виявилися у
зростанні обсягів та питомої ваги оплати праці, доходів від під-
приємництва та самозайнятості, підвищенні розміру пенсійних
виплат, скороченні частки вартості спожитої продукції, отрима-
ної з особистого підсобного господарства та від самозаготівель
й інших позитивних зрушень. Серед негативних тенденцій слід
виокремити зростання питомої ваги допомог, пільг і субсидій,
що свідчить про збільшення на селі верств які, потребують соці-
ального захисту, а також мізерність доходів від власності як на-
слідку недостатнього розвитку ринкових відносин в аграрному
секторі.

Корисним в аналізі матеріального становища селян є вико-
ристання інформаційних даних самооцінки сільськими домо-
господарствами рівня своїх доходів. Так, за даними вибірково-
го опитування домогосподарств у 2009 році лише 11,7 %
домогосподарств у сільській місцевості мали достатньо дохо-
дів і робили заощадження, 46 % зазначили, що доходів було
достатньо, але заощаджень не робили. Негативно характеризує
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матеріальний добробут сільських родин те, що близько 40 % їх
скаржилися на те, що вони постійно відмовляли собі у найнео-
бхіднішому, крім харчування; 3,8 % сільських домогоспо-
дарств не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування.
Невтішною була і самооцінка селянами рівня свого матеріаль-
ного становища. Лише незначна частка домогосподарств на се-
лі відносили себе до середнього класу. Натомість переважна
більшість селян вважали себе бідними (64 %) [263, с. 10]. Дещо
погіршилися ці показники у 2012 році, коли частка домогоспо-
дарств, що мали достатньо доходів і робили заощадження, ско-
ротилася до 9,9 %. Водночас істотно зросла частка сільського
населення, що вважає себе бідним (у 2012-му таких було 71,9
%). Порівняно кращими є ці показники щодо населення міст,
де до середнього класу себе відносять 33,1 %, а бідними себе
вважають 66,3 %, що пов’язано з порівняно вищим рівнем до-
ходів міського населення [264, с. 11]. Ще гіршими показники
самооцінки виявилися у 2014 році, коли тільки 8,5 % опитаних
селян визначали свій дохід як достатній і могли робити заоща-
дження. 46,8 % сільських домогосподарств визнавали дохід
достатнім, але не могли робити заощаджень. У цілому до бід-
них себе відносили 75,5 % [265, с. 15]. Серед жителів міст по-
казники самооцінки дещо кращі, хоча останніми роками й вони
погіршилися.

Оцінити споживчі можливості отримуваних доходів селян
можна, дослідивши обсяги та структуру сукупних витрат домого-
сподарств. Щодо обсягів останніх можна засвідчити позитивну
динаміку усталеного їх зростання. За аналізоване десятиліття на-
званий показник зріс більш як у 7 разів і становив 2014 року
3759,44 грн на одне домогосподарство на місяць (табл. 3.2). Зрос-
тання сукупних витрат сільської родини переважно зумовлене
підвищенням її споживчих можливостей, зростанням отримува-
них ними доходів. Однак витрати зростали і через інфляційні
процеси, інтенсивне підвищення цін на споживчі товари та по-
слуги, що найчастіше спостерігалося у 2008 і 2009 роках, коли
індекс споживчих цін дорівнював відповідно 125,2 % і 115,9 %
[292, с. 72]. У 2014 році цей індекс становив 112 % до попере-
днього року.
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Таблиця 3.2
СУКУПНІ ВИТРАТИ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 

У 2000–2014 РОКАХ

2000 2012 2014
Витрати

грн  %
2005,
грн

2009,
грн

2010,
грн грн  % грн  %

Продукти харчу-
вання 377,61 71,5 675,51 1341,94 1551,43 1741,13 53,9 2077,48 55,2

Алкогольні напої 6,61 1,3 15,63 29,44 31,78 37,16 1,2 40,18 1,1

Тютюнові вироби 6,78 1,3 10,75 38,59 48,72 64,14 2,0 71,04 1,9

Непродовольчі
товари 53,02 10,0 208,86 484,09 573,02 709,39 21,8 841,16 22,3

у т. ч. одяг, взуття 21,9 4,1 61,62 140,44 171,63 206,41 6,4 …. ….

меблі, предмети
домашнього
вжитку

5,13 0,9 27,26 52,24 65,99 68,70 2,1 89,75 2,4

Послуги 44,38 8,4 64,53 192,49 212,70 251,23 7,8 311,94 8,4

у т.ч.
житлово-
комунальні

22,09 4,2 46,31 117,48 134,39 172,53 5,3 195,63 5,2

освіта 2,29 0,4 8,03 19,26 24,34 28,08 0,9 24,7 0,7

охорона здоров’я 5,70 1,1 28,65 75,05 83,84 115,83 3,6 140,2 3,7

Допомога роди-
чам 19,05 3,6 54,42 127,87 157,06 180,89 5,6 206,17 5,5

Інші 20,64 3,9 69,51 182,07 190,92 241,74 7,5 210,5 5,6

Усього сукупних
витрат 528,13 100 1098,21 2396,49 2765,63 3225,68 100 3759,49 100

Джерело: сформовано автором за: [28; 30–34; 35, с. 138–139].

Порівняно нижчі сукупні ресурси сільських домогосподарств
зумовлюють і нижчі сукупні витрати їх порівняно із витратами
населення, що проживає у містах. У 2014 році такі витрати в сіль-
ських домогосподарствах були нижчими більш ніж на 430 грн
(3759,49 грн), тоді як у міських домогосподарствах вони сягали
4192,4 грн у розрахунку на одне домогосподарство [35, с. 138].
Відрізняється і структура сукупних витрат домогосподарств за-
лежно від місця проживання. Характерною ознакою структури
сукупних витрат сільського домогосподарства є переважання в

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
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них витрат на харчування. Попри позитивні тенденції до скоро-
чення цієї статті витрат у сільському домогосподарстві вона де-
далі перевищує 50-відсотковий поріг сукупних витрат (у 2014-му
— 55,2 %) і є значно більшою порівняно з часткою витрат на ха-
рчування міського домогосподарства, яка у 2014 році була 50,3 %
(рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Структура сукупних витрат міських
і сільських домогосподарств у 2014 р.

Джерело: сформовано автором за [35, с. 139].

Іншою особливістю структури сукупних витрат домогоспо-
дарств сільської місцевості є значно менша питома вага в них ви-
трат на послуги порівняно із містом (8,4 % щодо села проти 18 %
для міста), що пояснюється як нерозвиненістю сільської соціаль-
но-культурної інфраструктури, відсутністю на селі різноманітних
її послуг, так і недостатнім рівнем доходів селян, і внаслідок цьо-
го відсутністю попиту на ці послуги. Вища частка витрат на хар-
чування і нижча питома вага витрат на послуги вказує на нижчий
рівень життя сільського населення, нижчий рівень споживання і,
загалом, важчі умови життя у сільській місцевості.

Динаміка структури сукупних витрат сільського домогоспо-
дарства загалом характеризується позитивними зрушеннями ско-
рочення витрат на продукти харчування. Так, питома вага їх ско-
ротилася з 71,5 % у 2000-му до 55,2 % у 2014 році (рис. 3.5).
Досить висока частка витрат на харчування говорить про низький
рівень доходів селян, переважна частина яких проїдається, що
обмежує їхні можливості у задоволенні інших потреб.

17,7
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Рис. 3.5. Структура сукупних витрат сільських
домогосподарств у 2000–2014 роках

Джерело: сформовано автором за: [28; 30–34; 35, с. 139].

До позитивних аспектів поліпшення матеріального добробуту
сільських домогосподарств можна віднести збільшення частки
сукупних витрат на придбання непродовольчих товарів (зокрема
одягу, взуття, предметів домашнього вжитку тощо). Так, за до-
сліджуваний період питома вага зазначеної статті витрат бюдже-
ту сільської родини зросла вдвічі і склала у 2014 році 22,3 %, що
практично зрівнялося з міським рівнем витрат, це безумовно, по-
зитивно характеризує зміни в матеріальному забезпеченні сільсь-
ких мешканців.

Зростання у структурі сукупних витрат селян такої їх статті, 
як оплата житлово-комунальних послуг, свідчить не на користь 
підвищення рівня їхнього життя, оскільки зумовлене не розши-
ренням спектра послуг, що надаються селянам (загальновідомим 
є занепад соціально-культурно-побутової сфери села) і далеко 
не підвищенням їх якості, а здебільшого зростанням тарифів на 
житлово-комунальні послуги, індекс споживчих цін яких особ-
ливо відчутно зростав у 2006, 2007 і в 2009 роках, коли тарифи на 
оплату вказаних послуг зросли в 1,34, 1,42 та 1,09 раза. У 2014 
році індекс споживчих цін на житлово-комунальні послуги був 
116 %, що вплинуло на погіршення рівня та якості життя на селі 
[295, с. 57].

Оскільки найвагомішою статтею витрат сільського домогос-
подарства залишаються витрати на харчування (попри поступове
зменшення їхньої питомої ваги), слід детальніше дослідити кіль-
кісні та якісні показники харчування селян. Кількісні показники
визначають за кількістю продуктів харчування, спожитих однією
особою за місяць або рік. Якісними показниками виступають
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енергетична цінність добового раціону однієї людини та вміст у
ньому основних поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів).

Характеризуючи харчування сільських мешканців, можна помі-
тити в цілому позитивні зрушення, які виявилися як у збільшенні
кількості спожитих харчових продуктів, так і в підвищенні їх ка-
лорійності. Так, упродовж аналізованого періоду спостерігалося
збільшення споживання більшості видів продуктів. Зокрема, про
поліпшення харчування свідчить збільшення споживання м’яса та
м’ясопродуктів, яєць, риби, овочів і фруктів. Споживання м’яса
впродовж аналізованого періоду зросло до 3,7 кг на людину у 2014
році (табл. 3.3). Помітним також є збільшення споживання сільсь-
кими домогосподарствами фруктів (з 1,9 до 2,6 кг). Натомість
споживання таких продуктів як олія, картопля, хліб і хлібопродук-
ти мало тенденцію до скорочення, що, втім, свідчить на користь
покращення структури раціону сільської родини.

Таблиця 3.3
ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

В СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ 

Продукти
харчування

Раціональна
норма** 1990 2000 2005 2008 2009 2010 2012 2013 2014

М’ясо та
м’ясопродукти 6,7 5,7 3,2 3,5 4,0 3,9 4,2 3,7 3,6 3,7

Молоко і мо-
лочні продукти 31,7 31,3 20,5 22,2 22,5 20,2 19,6 15,0 15,0 14,9

Яйця, шт. 24 23 16 17 18 18 18 18 19 18

Риба і рибо-
продукти 1,7 1,5 1,1 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

Цукор 3,2 4,1 1,6 3,7 3,7 3,5 3,3 3,4 3,3 3,3

Олія 1,1 1,0 1,8 1,9 1,7 1,8 0,3 0,3 1,8 1,7

Картопля 10,3 10,8 13,1 12,3 10,6 10,3 10 9,9 9,3 8,9

Овочі й баш-
танні культури 13,4 8,5 9,3 9,0 9,2 10,0 9,8 10,5 9,7 9,3

Фрукти і ягоди 7,5 3,7 1,9 1,9 2,3 2,2 2,3 2,6 2,7 2,6

Хлібні
продукти 8,4 11,5 11,2 11,8 11,5 10,9 11,0 10,7 10,5 10,6

Джерело: сформовано автором за: [28; 30–34; 35, с. 283; 174].
** За рекомендацією Українського НДІ харчування.

(у середньому за місяць на одну особу, кг)
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В аналізі харчування важливо не тільки відстежити тенденцію
до збільшення споживання, необхідно також порівняти його із
раціональною структурою. Таке порівняння дало підстави для
висновку, що раціон сільського домогосподарства ще далекий від
раціонально збалансованого. Зокрема, невтішним є недостатнє
споживання таких важливих для життєдіяльності людського ор-
ганізму продуктів, як м’ясо, молоко, яйця, овочі та фрукти, недо-
статність яких у сільських родинах коливається від 20–30 %, як
це спостерігається відносно овочів та яєць до двох-трьох разів
відносно м’яса, молока, фруктів (наприклад, фруктів споживаєть-
ся лише 2,6 кг за норми 7,5 кг).

Недостатність м’яса, молока, овочів, фруктів та інших корис-
них продуктів українська сільська родина компенсує збільшен-
ням споживання менш корисних, але дешевших продуктів харчу-
вання, таких як хліб, хлібопродукти, цукор. Так, споживання
хліба з року в рік значно перевищує раціональну його норму. У
2014 році, наприклад, досліджувані домогосподарства хліба і
хлібопродуктів споживали майже на третину більше рекомендо-
ваної норми. Структура споживання, в якій помітна недостат-
ність корисних продуктів харчування і надмірне споживання хлі-
ба та хлібопродуктів, свідчить про недостатній рівень доходів
сільських сімей для забезпечення здорового й раціонального хар-
чування. Дефіцит необхідних поживних речовин, мікроелементів,
вітамінів, мінералів, джерелом яких виступають продукти харчу-
вання, призводе до погіршення стану здоров’я сільського насе-
лення, зростання його захворюваності, скорочення тривалості
життя та інших негативних наслідків.

Енергетична цінність продуктів харчування у сільських до-
могосподарствах у 2014 році становила 3495 ккал у розрахунку
на одну особу за добу, тобто залишилася майже на одному рівні
із 2000 роком (табл. 3.4). Утім, це значно перевищує показник
середньодобового раціону міських домогосподарств, в яких
споживалося лише 3099 ккал на добу. Помітною є залежність
калорійності харчування від отримуваних доходів. У сільських
домогосподарствах із середньодушовими загальними доходами,
нижчими за середній рівень, енергетична цінність добового раці-
ону менша на 310 ккал, а у родинах, що мають загальні доходи
нижче прожиткового мінімуму, раціон відстає більш як на 900
ккал від середнього значення цього показника за всіма сільськи-
ми домогосподарствами.
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Таблиця 3.4
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ СПОЖИТИХ ПРОДУКТІВ СІЛЬСЬКИМИ 

ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ СЕРЕДНЬОДУШОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ДОХОДІВ 

2000 2005 2010 2012 2014Категорії
домогосподарств місто село місто село місто село місто село місто село

Усі домогоспо-
дарства 3279 3505 3466 3780 3241 3601 3230 3612 3099 3495

Домогосподар-
ства із серед-
ньо-душовими
загальними до-
ходами:

нижче серед-
нього рівня за-
гальних доходів

2686 2751 2940 3031 3023 3215 3091 3384 2965 3185

нижче
прожиткового
мінімуму

2874 3033 2791 3089 2658 2868 2564 2731 2519 2554

Джерело: сформовано автором за: [28; 30–34; 35, с. 326, 327].

Отже, оцінюючи обсяги та структуру харчування сільського
населення, можна помітити позитивні зрушення його кількісних
і якісних характеристик, що дістало відображення у зростанні
енергетичної цінності середньодобового раціону, збільшенні
споживання таких важливих харчових продуктів, як м’ясо та
м’ясопродукти, яйця, овочі та баштанні культури, фрукти, зме-
ншення споживання хліба та олії. Разом з тим нестача переліче-
них продуктів порівняно з раціональними нормами здорового
харчування, відсутність достатньої кількості коштів на їх при-
дбання змушує сільські родини докладати більше зусиль в осо-
бистому підсобному господарстві, виробляючи продукти харчу-
вання для задоволення власних потреб. Хоча не можна не
бачити і позитивних тенденцій у цій сфері, адже за аналізований
період зростання доходів селян позитивно вплинуло на скоро-
чення частки спожитих продуктів харчування. Майже удвічі
поменшала частка спожитого м’яса, виробленого в підсобному
господарстві, майже на 30 % скоротилося споживання молока,

(у середньому на добу у розрахунку на одну особу, ккал)
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на 9 % — споживання яєць, вироблених сільськими родинами в
особистих підсобних господарствах (табл. 3.5).

Таблиця 3.5
ЧАСТКА СПОЖИТИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, У СІЛЬСЬКИХ

ДОМОГОСПОДАРСТВАХ ВИРОБЛЕНИХ В ОПГ У СЕРЕДНЬОМУ ЗА МІСЯЦЬ, %

Продукти
харчування 2000 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2012 2014

М’ясо та
м’ясо-
продукти

61,0 54,9 40,5 39,3 29,5 32,2 32,6 32,9 34,9

Молоко
і молочні про-
дукти

64,5 68,7 63,9 59,9 34,9 40,2 42,2 46,3 43,9

Яйця, шт. 79,3 78,6 74,2 76,3 64,3 68,3 69,5 66,3 69,1

Риба і
рибопродукти 14,4 7,0 3,1 2,2 1,6 1,7 2,1 1,6 1,4

Цукор 8,0 7,7 5,0 5,1 1,7 5,0 5,4 5,3 5,3

Олія 5,8 1,9 1,3 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3

Картопля 88,4 92,1 93,7 95,1 85,1 87,8 86,6 86,9 88,3

Овочі й
баштанні
культури

75,5 72,6 71,6 60,2 59,7 51,7 50,7 50,8 59,7

Фрукти
і ягоди 68,8 68,6 58,8 47,7 30,1 32,7 33,5 33,3 37,2

Хлібні
продукти 13,5 7,8 5,2 5,4 3,6 2,4 2,1 1,7 1,4

Джерело: сформовано автором за: [28; 30–34; 35, с. 308].

Та незважаючи на суттєве скорочення питомої ваги спожи-
вання продуктів, вироблених своїми силами, сільське домогоспо-
дарство залишається ще надто залежним від зайнятості в особис-
тому підсобному господарстві, яке дає селянам не тільки продук-
ти харчування, а й певні доходи від реалізації отриманої в ньому
продукції. Адже за такими продуктами, як картопля та яйця, час-
тка вироблених і спожитих продуктів сягає відповідно 88,3 % і
69,5 %. Вагомою залишається питома вага спожитих молока,
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м’яса, овочів і фруктів (відповідно 43,9 %, 34,9, 53,7 і 37,2 %),
вироблених в особистих підсобних господарствах сільського на-
селення.

Окрім витрат на продовольчі товари, вагомим елементом
структури сукупних витрат сільських домогосподарств виступа-
ють витрати на непродовольчі товари. Позитивно характеризує
зрушення в структурі сукупних витрат селян зростання цієї стат-
ті. Як уже зазначалося, за аналізований період вони зросли у гри-
вневому обсязі, зросла також їхня питома вага, що позитивно ха-
рактеризує динаміку споживчих можливостей сільських родин.
Значна частина витрат на непродовольчі товари, як відомо, спря-
мовується на придбання товарів тривалого користування, наяв-
ність яких у сільських домогосподарствах також певною мірою
характеризує рівень життя селян.

Покращення забезпеченості сільського населення товарами 
тривалого користування останніми роками свідчить про певне 
підвищення рівня його життя [131, с. 116]. Так, частка домогос-
подарств, які мають холодильники, зросла до 98,0 %, кольорові 
телевізори — до 96,1 %, пральні машини — до 82,8 %
(табл. 3.6). Суттєво підвищилася у 2014 році забезпеченість 
сільського населення мобільними телефонами: 89,5 % домогос-
подарств повідомили, що користуються мобільним зв’язком, що 
у 4,5 раза більше, ніж у 2005 році. Порівняно з попереднім пері-
одом значно зросла питома вага домогосподарств, які мали 
комп’ютери, музичні центри, мікрохвильові печі. Особливо 
стрімко зростала забезпеченість комп’ютерами та мікрохвильо-
вими печами, зростання тут сягало 9–10 разів. Дещо зросла, хо-
ча й залишається низькою, частка сільських домогосподарств, 
які мали кондиціонери (2,3 %). Забезпеченість сільського насе-
лення автомобілями, комп’ютерами, кондиціонерами, мобіль-
ними телефонами щороку зростає, однак, за цими показниками 
сільські домогосподарства ще суттєво відстають від міських, а 
також від рівня забезпеченості економічно розвинених країн. 
Слід зазначити, що здебільшого побутова техніка, наявна в ко-
ристуванні сільських домогосподарств, уже вичерпала свій ре-
сурс. Значна частина холодильників, пральних машин, автомо-
білів перебувають у користуванні понад 10 років. Це свідчить 
про те, що нова побутова техніка практично недоступна за су-
часною ціною певній частині сільського населення.
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Таблиця 3.6
ПОДІЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ЗА НАЯВНІСТЮ У НИХ ОКРЕМИХ

ТОВАРІВ ТРИВАЛОГО КОРИСТУВАННЯ У 2005–2014 РОКАХ, %

2005 2010 2012 2014Види
товарів місто село місто село місто село місто село

Частка домого-
сподарств, які
мають:

холодильники 96,5 87,1 97,6 95,6 97,4 97,5 97,5 98,0

пральні машини 80,0 67,2 87,3 77,4 88,7 81,7 89,9 82,8

пилососи 71,7 39,8 81,8 58,2 82,5 61,9 84,0 66,4

електропраски 96,4 90,8 95,6 93,3 95,4 92,4 95,8 94,0

телевізори ко-
льорові 90,9 74,8 95,7 93,5 95,8 95,6 95,4 96,1

відеомагніто-
фони 25,9 11,0 40,9 23,8 41,5 25,3 34,4 25,2

магнітофони 35,2 30,3 12,9 12,8 9,7 9.2 8,6 7,7

музичні центри 13,5 5,3 14,3 9,1 14,5 8,6 13,7 8,0

фотоапарати 39,8 24,0 27,7 19,8 23,2 16,5 19,1 15,8

комп’ютери 12,0 2,0 32,1 9,9 39,5 16,5 44,7 19,5

мікрохвильові
печі 11,2 3,8 37,7 21,9 45,4 29,8 54,6 36,8

швейні машини 36,0 30,6 28,0 25,3 23,4 26,6 23,8 25,3

велосипеди 25,9 57,1 24,9 58,7 26,6 60,6 27,5 62,5

мотоцикли 2,1 8,8 1,2 4,5 0,6 3,5 1,0 3,1

автомобілі 15,9 16,1 20,9 20,0 20,4 24,2 22,3 22,2

супутникові ан-
тени 1,1 1,4 8,9 20,3 11,5 28,6 15,1 36,7

кондиціонери 1,3 0,1 6,8 1,5 10,2 2,2 12,0 2,3

мобільні теле-
фони 35,6 18,7 88,5 74,5 93,7 84,3 96,3 89,5

Ноутбуки … … 7,2 1,8 16,1 6,3 30,9 11,3

Джерело: сформовано автором за: [178; 179; 180, с. 13].
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Аналіз забезпеченості сільського населення товарами трива-
лого користування можна поглибити, розподіливши їх на три
майнові набори: мінімальний, до складу якого входять холодиль-
ник, кольоровий телевізор і пральна машина; розширений, який
доповнює мінімальний набір автомобілем і відеомагнітофоном;
інноваційний, до якого відносять високовартісні товари —
комп’ютер, супутникову антену, відеокамеру. Мінімальним на-
бором товарів тривалого користування у 2010-му володіло 77,4 %
обстежених домогосподарств. За аналізований період забезпече-
ність цими товарами зросла на 10 %. Розширений набір товарів
тривалого користування мали лише 20 % сільських домогоспо-
дарств, хоча останніми роками забезпеченість цими товарами і
зросла на 4 %. Що стосується інноваційного майнового набору,
його мали менш як 10 % сільських родин. У 2014 році забезпече-
ність товарами тривалого користування за зазначеними групами
дещо зросла, та все одно відстає від забезпеченості цими товара-
ми міського населення, незважаючи навіть на швидші темпи її
збільшення.

Отже, забезпеченість сільських домогосподарств товарами
тривалого користування не можна вважати достатньою, оскільки
навіть мінімальним набором володіє далеко не все населення
сільської місцевості, а про розширений набір товарів тривалого
користування годі й казати. Щодо інноваційного набору можна
помітити стрімке зростання забезпеченості селян такими видами
сучасної техніки, як комп’ютери, ноутбуки, супутникові антени,
мобільні телефони. І хоча рівень забезпеченості ними сільського
населення поки досить низький, високі темпи зростання забезпе-
ченості ними демонструють прогрес у сфері інформаційних, те-
лекомунікаційних технологій, невпинне поширення їх на селі, що
дає надію, що за сприятливих умов це може послугувати розши-
ренню сфери нестандартної зайнятості селян. Поки що можна
стверджувати, що в сільській місцевості рівень матеріального до-
бробуту є недостатнім, що виявляється у браку коштів для при-
дбання сучасних високовартісних товарів тривалого користування.

Підсумовуючи аналіз динаміки доходів і витрат сільського на-
селення, слід зазначити їх тісний взаємозв’язок із зайнятістю та в
цілому позитивні тенденції щодо зростання номінального та реа-
льного рівнів. У перебігу аналізу нами виявлено, що переважну
більшість (59 %) доходів сільського домогосподарства формують
доходи від зайнятості, хоча не можна не помітити й деякого ско-
рочення їхньої питомої ваги порівняно із 2000 роком, коли на них
припадало 66,7 %.
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Покомпонентне порівняння доходів від зайнятості за наймом і 
доходів від підприємництва і самозайнятості  вочевиднило тенде-
нцію до  швидших темпів зростання доходів від самозайнятості. 
Питома вага останніх зросла більш ніж утричі, тоді як оплата 
праці зросла менш як у 2 рази. Уважаємо, що це є свідченням 
скорочення на селі сектору стандартної,  регламентованої зайня-
тості та поширення нестандартних її форм.

Загалом позитивні тенденції щодо підвищення рівня життя
сільського населення впродовж аналізованого періоду виявилися
як у зростанні обсягів сукупних ресурсів домогосподарств, так і
в покращенні структури цих ресурсів, зокрема у збільшенні пи-
томої ваги грошових (заробітної плати, доходів від підприємни-
цької діяльності та самозайнятості) та інших видів доходів. Про
позитивні тенденції в матеріальному добробуті селян свідчить
збільшення їхніх сукупних витрат, а також покращення структу-
ри цих витрат. Зокрема, йдеться про скорочення частки витрат
на харчування і збільшення питомої ваги витрат на непродово-
льчі товари та послуги, що є показником покращення споживчих
можливостей селян. Незважаючи на загалом позитивні тенденції
поліпшення матеріального добробуту селян, доводиться конста-
тувати, що рівень їхніх доходів залишається низьким й істотно
відстає від рівня доходів населення міст. Темпи приросту дохо-
дів від зайнятості у формальному секторі скорочуються, нато-
мість поширюється нерегульований неформальний сектор, де
селяни практично позбавлені соціального захисту. Гіршою порі-
вняно з містом залишається структура харчування селян, ниж-
чим є рівень їх забезпечення товарами тривалого користування і
в цілому нижчим залишається рівень споживання матеріальних і
духовних благ, що зумовлено браком коштів і нерозвиненістю
соціально-культурно-побутової інфраструктури на селі. Усі ці та
інші негативні явища спричиняють низький рівень і якість життя
сільських мешканців, найгіршим наслідком чого стає скорочення
можливостей сільських родин щодо отримання потрібної освіти,
здобуття професії, перекваліфікації, підвищення кваліфікацій-
ного рівня, працевлаштування на сучасне робоче місце, тобто
обмежує можливості реалізації селянами свого людського поте-
нціалу.

Відсутність у сільській місцевості сфери докладання праці і
пов’язаний з цим низький рівень життя роблять сільський спосіб
життя непривабливим, посилюють відплив працездатного насе-
лення, особливо молоді, з сільської місцевості, зростання її тру-
дової міграції, зумовлюють обезлюднення і вимирання українсь-
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кого села та чимало інших негативних наслідків демографічного, 
економічного, соціального, культурного характеру. За цих умов 
підвищення рівня доходів сільського населення, подолання сіль-
ської бідності потребує вдосконалення державного регулювання 
рівня доходів населення, підвищення ефективності діючих і роз-
роблення нових державних і регіональних цільових програм со-
ціально-економічного розвитку сільських територій. Оскільки 
значну частину доходів сільського домогосподарства і досі ста-
новить дохід від праці, доцільно детальніше проаналізувати 
динаміку та структурні зрушення у заробітній платі сільських 
працівників, виявити їх вплив на можливості забезпечення 
якомога повнішої та ефективнішої сільської зайнятості, чому буде 
присвячено на-ступний параграф.

3.2. ДИНАМІКА РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАЙНЯТІСТЬ

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Найбільшу частку доходів сільського населення, як відомо, 
утворює дохід від трудової діяльності, тобто заробітна плата (ви-
нагорода працівника, яка сплачується йому роботодавцем, як 
правило, в грошовій чи натуральній формі за виконану ним певну 
кількість та якість праці). Заробітна плата впливає на кон’юнк-
туру ринку праці, перебуває у тісному зв’язку із зайнятістю пра-
цівників. Підвищення рівня заробітної плати до певних меж сти-
мулює кількісне зростання пропозиції робочої сили і забезпечує 
підвищення її якості, що за сприятливої ринкової кон’юнктури 
зумовлює підвищення рівня зайнятості працівників в економіці. 
Своєю чергою, вищий рівень зайнятості сприяє зростанню обся-
гів національного виробництва, що створює матеріальне підґрун-
тя підвищення рівня заробітної плати зайнятих. Взаємозв’язок 
заробітної плати і зайнятості актуалізує аналіз заробітної плати в 
сільському господарстві в контексті визначення її впливу на за-
безпечення зайнятості сільського населення, скорочення безро-
біття та підвищення рівня його життя.

Складність і багатогранність соціально-економічної категорії 
«заробітна плата» полягає в тому, що вона покликана виконувати 
відтворювальну, мотиваційну, стимулювальну, регуляторну, роз-
подільчу та інші важливі функції у ринковій економічній системі. 
Крім того, для роботодавця вона виступає в якості витрат на ро-
бочу силу, а для найманих працівників — грошового вираження
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вартості їхньої робочої сили породжуючи боротьбу інтересів цих
суб’єктів ринку праці. Іншими словами, заробітна плата — це ці-
на послуг праці найманих працівників. У свою чергу, робоча сила
є складним і специфічним фактором виробництва, оскільки її но-
сієм є людина з усіма притаманними їй рисами (характером, ці-
лями, вподобаннями, ціннісними настановами) в багатоманітнос-
ті проявів людської особистості. Від ефективності її
використання великою мірою залежить ефективність викорис-
тання інших факторів виробництва — і матеріальних, і фінансо-
вих, і інформаційних. Саме людина своєю працею приводить у
рух усі засоби виробництва і створює матеріальні та нематеріа-
льні блага, необхідні для задоволення матеріальних і духовних
потреб. Саме для людини, заради задоволення її потреб, що зрос-
тають та її особистісного розвитку здійснюється виробництво і
відбувається постійний розвиток науки і техніки. Ураховуючи це,
забезпечення підвищення ефективності використання робочої
сили є набагато складнішим завданням порівняно з іншими ре-
сурсами, оскільки потребує врахування багатогранності людської
особистості, створення для неї умов постійного професійного
розвитку й особистісного зростання.

Ефективність використання робочої сили, продуктивність її
праці залежать від багатьох чинників, серед яких рівень техніч-
ного оснащення, прогресивність застосовуваних технологій, умо-
ви праці, режими роботи та інші. Окрім перелічених чинників на
ставлення найманого працівника до своєї праці окрім його віку,
стану здоров’я, освіти та кваліфікації впливають характер, тем-
перамент, культура, духовність працівника, цілі, які він ставить у
своєму житті, прагнення самореалізації та саморозвитку у праці й
багато інших. Разом з тим одним з найвпливовіших стимулів до
продуктивної праці для сучасного працівника залишається мате-
ріальна винагорода за його трудову діяльність. Проблема матері-
ального стимулювання в Україні постає особливо гостро через
надзвичайну недооцінку вартості робочої сили, що виявляється в
тотальному низькому рівні заробітної плати зайнятих в економіці
країни [132, с. 6].

Ретроспективний аналіз динаміки оплати праці демонструє, 
що проблема низької ціни робочої сили бере початок за соціаліс-
тичної доби. Так, за деякими даними, у 1925–1926 роках, робіт-
ник у Москві відставав від французького робітника у Парижі у 
реальному заробітку на 10 %, а від німецького робітника у Берлі-
ні — на 20 % [299, с. 442]. Радянська доба характеризувалася ни-
зьким рівнем оплати праці в усіх галузях націнального  господар-
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ства, низькою ціною робочої сили і низьким рівнем споживання, 
але вирізнялася стабільністю й гарантованістю виплати заробіт-
ної плати та безкоштовними соціальними послугами.

Зміна суспільно-економічної формації у напрямі розбудови
ринкової економіки у 1990-х роках, яка супроводжувалася глибо-
кою системною кризою в усіх сферах життя, негативно познача-
лася на рівні заробітної плати найманих працівників, призвела до
безпрецедентного падіння вартості й ціни робочої сили, нечува-
них затримок заробітної плати. Поширилися такі негативні явища
як багатомісячні невиплати заробітної плати, неоплачувані відпу-
стки з ініціативи адміністрації, розрахунки з працівниками про-
дукцією, яку вони виготовляли. Усе це на тлі стагфляційних про-
цесів в економіці багаторазово погіршило матеріальне становище
працівників, призвело до суттєвого падіння рівня життя основної
частини населення, підірвало основи його матеріальної зацікав-
леності в зайнятості у національній економіці, а зайнятих праців-
ників — у продуктивній праці.

Від початку 2000-х років, після затяжної кризи, в Україні фік-
сувалося пожвавлення економічної активності, що далося взнаки 
у деякому збільшення обсягів національного виробництва і, як 
наслідок, поступовому підвищенні рівня заробітної плати. Разом 
з тим, остання залишається на дуже низькому рівні, попри тенде-
нцію щодо постійного зростання як номінального, так і реального 
її рівнів. Україна відстає сьогодні навіть від східноєвропейських 
країн за рівнем середньомісячної заробітної плати. У 2007-му це 
відставання було щонайменше у 2 рази від Росії і Румунії, у 4 ра-
зи від Польщі, Угорщини, у 7 разів — від Словенії (164 євро в 
Україні проти 1213 євро у Словенії) [117, с. 10]. Поступається за-
робітна плата в Україні і багатьом країнам СНД. У 2012 році ни-
жчий рівень оплати праці, ніж в Україні (378,5 дол.), спостерігав-
ся лише у Вірменії, Молдові, Киргизстані й Таджикистані, де 
середньомісячна заробітна плата ледве дотягувала до 300 дол. 
США і становила відповідно 302,1, 286,6, 231,8 і 116,6 дол. США. 
У цей же час зарплата в Білорусі була вищою майже на 20 %, а в 
Російській Федерації перевищувала у 2,3 раза [215, с. 183]. У 
2014-му ситуація з матеріальним стимулюванням в Україні погі-
ршилася. Середньомісячна заробітна найманих працівників у цей 
час скоротилася до 292,7 дол. США. Нижчий рівень оплати спо-
стерігався тільки в Таджикистані й Киргизстані, де заробітна 
плата становить відповідно 166 і 232 дол. США. Натомість рівень 
оплати праці в Білорусі у 2 рази, а в Російській Федерації майже 
втричі вищий (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Середньомісячна заробітна плата
за країнами СНД у 2014 році, дол. США

Джерело: сформовано автором за: [217, с. 162].

На тлі низької ціни робочої сили в цілому в економіці пробле-
ма знецінення робочої сили набула особливої гостроти в аграр-
ному секторі економіки. Тут, попри всі підвищення номінального
рівня, заробітна плата залишається чи не найнижчою, поступаю-
чись навіть сферам нематеріального виробництва (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Динаміка середньомісячної заробітної плати в сільському
господарстві та промисловості у 1995–2014 роках

Джерело: сформовано автором за: [209, 210, 215, 217].
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 Проблему низької ціни аграрної праці унаочнює й аналіз ди-
наміки реальної заробітної плати, адже саме реальна заробітна 
плата відображає купівельну спроможність працівників [150, 
с. 39]. На жаль, органи офіційної статистики не надають інфор-
мації щодо індексів реальної заробітної плати в розрізі галузей і 
регіонів, але навіть загальна інформація чітко показує відставан-
ня реальної заробітної плати від номінальної. Загалом це відта-
вання коливається від 1–2 % (у 2012–2013) до 17–28 % (у 2007–
2008) (рис. 3.8). Враховуючи це, можемо констатувати, що 
реальна заробітна плата в сільському господарстві значно  нижча 
від номінальної і 2014 року становила не 2556 грн, а була близько 
2200 грн, а це надзвичайно низький рівень оплати у галузі.
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Рис. 3.8. Динаміка темпів номінальної та реальної зарплати
в Україні, % до попереднього року

Джерело: сформовано автором за: [217, с. 158].

Одним з важливих чинників підвищення ефективності аграр-
ного виробництва, забезпечення конкурентоспроможності проду-
кції аграрного сектору, вирішення на селі соціально-економічних
проблем виступає вдосконалення матеріального стимулювання
найманих працівників, підвищення мотивації зайнятих у сільсь-
когосподарських підприємствах, що зумовлює необхідність про-
ведення його аналізу з метою виявлення основних проблем у цій
сфері та обґрунтування шляхів їх подолання.

Нині сільськогосподарське виробництво в Україні залишаєть-
ся малоефективним сектором економіки. Низька ефективність га-
лузі, її неконкурентоспроможність має силу-силенну причин, 
проте не останнє місце серед них посідає відсутність дієвої сис-
теми мотивації продуктивної праці зайнятих у галузі працівників. 
Своєю неефективністю чинна система мотивації трудової діяль-
ності аграріїв багато в чому зобов’язана низькій ціні їхньої праці. 
Загалом низький рівень оплати праці в сільському господарстві є 
загальносвітовою закономірністю. В інших країнах теж спостері-
гається відставання її рівня від середнього в економіці (табл. 3.7).
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 Таблиця 3.7 
ДИНАМІКА РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ТА ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ

1995 2004

Країни Одиниці
вимірювання

У
сі

 г
ал
уз
і

С
іл
ьс
ьк
е

го
сп
од
ар
ст
во

П
ро
ми

сл
ов
іс
ть

У
сі

 г
ал
уз
і

С
іл
ьс
ьк
е

го
сп
од
ар
ст
во

П
ро
ми

сл
ов
іс
ть

Україна грн/міс. 73,4 34,7 76,9 589,6 311,9 700,6

Польща злотих/міс. 690 624 656 2289,4 2168,4 2134,4

Німеччина євро/год. --- 7,05 13,1 --- 7,80 15,40

Англія фунт/тижд. 244 185 214 369 243 346

Канада дол./тижд. 598,9 697,6 712,7 705,7 868,4 859,0

Китай юань/міс. 458,3 293,5 430,7 1335,0 533* 916*

Джерело: сформовано за даними: [359].

Аналізуючи причини низької ціни сільської робочої сили, слід 
назвати такі її особливості. Передусім, мізерність оплати праці 
аграріїв, спричинена неефективністю сільськогосподарського ви-
робництва та нижчою його прибутковістю порівняно з іншими га-
лузями економіки.  Важливою причиною також є низькі темпи 
зростання  обсягів виробництва у галузі. Так, за період із 2001-го 
до   2013 року загальний випуск валового продукту в країні зріс 
більш як у 6 разів, а в сільському господарстві — лише у 4,2 раза.
     Заробітна плата у сільському господарстві зростала швидши-
ми темпами порівняно з темпами зростання в середньому по еко-
номіці. Так, заробітна плата за аналізований період у цілому по 
народному господарству зросла в 11 разів, у сільському госпо-
дарстві — більш ніж у 16 разів. Тобто оплата зростала швидши-
ми темпами, вчетверо вищими за темпи зростання обсягів вироб-
ництва, одначе, рівень її залишається досить низьким. Іншою 
причиною низького рівня заробітної плати в галузі є її мала пи-
тома вага у валовій доданій вартості, точніше, значно менша, ніж 
загалом у національній економіці. Частка оплати праці у валовій 
доданій вартості створеній у сільському господарстві у 2006 році 
була 20,6 %, у національній економіці — 49,4 %. У 2013-му спо-
стерігається деяке збільшення частки оплати праці у ВДВ у наці-
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ональній економіці в цілому і в сільському господарстві (відпові-
дно до 23,2 % і 50,9 %) (табл. 3.8).

Таблиця 3.8
ПИТОМА ВАГА ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

У ВАЛОВІЙ ДОДАНІЙ ВАРТОСТІ

Показники 2001 рік 2006 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік

Національна економіка

Валова додана вартість, млн грн 204190 544153 1316600 1408889 1522657

Оплата праці, млн грн 86440 268631 628111 718159 763495

Частка оплати праці у ВДВ, % 42,2 49,4 47,7 50,9 50,9

Сільське господарство

Валова додана вартість, млн грн 29421 41006 108688 111748 132354

Оплата праці, млн грн 5831 8448 19500 26490 30745

Частка оплати праці у ВДВ, % 19,8 20,6 17,9 23,8 23,2

Джерело: розраховано автором за: [295, с. 30–33].

Серйозною перепоною зростання заробітної плати в аграрних
підприємствах є їхні фінансові труднощі, що виявляються в не-
стачі обігових коштів. Крім того, підвищення заробітної плати
стримується тим, що це призведе до зростання собівартості сіль-
ськогосподарської продукції, яка й без того не вирізняється висо-
кою прибутковістю. Хоча слід зазначити, що питома вага заробі-
тної плати у собівартості продукції сільського господарства
залишається надзвичайно низькою, що також спричиняє низький
рівень оплати в галузі і негативно впливає на мотивацію аграріїв.
Так, від 2000-го до 2013 року витрати на оплату праці з відраху-
ваннями коливалися на рівні 12,6–12,2 %, тоді як у країнах Евро-
союзу цей показник сягав 30–35 % [198, с. 4].

У цілому динаміка рівня середньомісячної заробітної плати в 
сільському господарстві з 2001-го до 2014 року — є позитивною, 
у цей період вона зросла більш ніж у 16 разів. Причому помітним 
є її зростання як відносно середнього рівня оплати в економіці, 
так і щодо мінімальної заробітної плати і прожиткового мініму-
му. Так, якщо 2001 року середньомісячна заробітна плата в галузі 
дорівнювала 48,5 % середньої заробітної плати, 127,8 % мініма-
льної заробітної плати та 48,5 % прожиткового мінімуму, у 
2006 році середньомісячна заробітна плата становила відносно



204

вказаних мінімальних соціальних стандартів відповідно 53,1 %,
138 і 109,5 %, то у 2014-му ці показники піднялися відповідно до
73,4 %, 209,9 і 209,9 % (табл. 3.9).

 Таблиця 3.9
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ З
МІНІМАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ У 2001–2014 РОКАХ

Співвідношення заробітної
плати штатного працівника,

зайнятого в с-г, % до:

заробітної плати
Рік

М
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1 
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ка

в 
с-
г, 
гр
н/
мі
с.

cередньої мінімальної

пр
ож

ит
ко
во
го

мі
ні
му

му

2001 118,0 311,30 311,33 151,0 48,5 127,8 48,5

2002 165,00 365,00 376,38 177,0 47,0 107,3 48,5

2003 205,0 365,0 462,27 210,10 45,4 102,5 57,6

2004 237,0 386,73 589,62 295,12 50,0 124,5 76,3

2005 332,00 453,00 806,19 414,97 51,5 125,0 91,6

2006 400,00 505,0 1041,44 552,87 53,1 138 109,5

2007 460,00 633,00 1351,00 733,00 54,2 159,3 115,8

2008 545,00 669,00 1806,00 1076,00 59,6 197,4 160,8

2009 744,00 744,00 1906,00 1206,00 63,3 162,1 162,1

2010 922,00 922,00 2239,00 1430,00 63,9 155,1 155,1

2011 1004,00 1004,00 2633,00 1800,00 68,3 179,2 179,2

2012 1134,00 1134,00 3026,00 2023,00 66,9 178,4 178,4

2013 1218,00 1218,00 3282,00 2344,00 71,7 192,1 192,1

2014 1218,00 1218,00 3480,00 2556,00 73,4 209,9 209,9

Джерело: розраховано автором за: [216, с. 184; 295, с. 366].

Разом з тим негативно характеризує матеріальне стимулюван-
ня в агросекторі те, що значна частина працівників сільськогос-
подарських підприємств (7,4 %) у 2014 році отримували заробіт-
ну плату меншу за прожитковий мінімум (до 1218 грн) (рис. 3.9),
а заробітна плата 39,5 % з них була у межах 1218–2000 грн, тоді
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як у цілому в укономіці кожен сьомий (19,4 %) отримував 
заробітну плату понад 5000 грн на місяць, водночас серед 
сільських працівників таких було лише 9,2 % (рис. 3.10).

до  1218
1218-1500
1501-2500
2501-3500
3501-5000
понад  5000

до 1218
1218-1500
1501-2500
2501-3500
3501-5000
понад 5000

Рис. 3.9. Розподіл працівників
за рівнем заробітної плати
у сільськогосподарських
підприємствах у 2014 р.

Рис. 3.10. Розподіл працівників
за рівнем заробітної плати в усіх
галузях національної економіки

у 2014 р.
Сформовано автором за: [297, с. 186].

Неоднаковим є рівень оплати праці в сільськогосподарських
підприємствах різних форм власності. Якщо на початку 2000-х
вищою була заробітна плата у приватних підприємствах, то у
2005 році державні сільськогосподарські підприємства платили
своїм працівникам більше, ніж приватні. Так, у 2005 році заробі-
тна плата в сільськогосподарських підприємствах державної фо-
рми власності становила 522 грн на місяць, що вище середнього
її рівня (414,97 грн) на 26 %, тоді як середньомісячна заробітна
плата у приватних підприємствах (а їх у аграрному виробництві
переважна більшість — 92 %) до нього не дотягувала (403,85 грн)
(табл. 3.10). Це пояснюється тим, що в цих підприємствах нижча
ціна праці формується під впливом доволі високої пропозиції ро-
бочої сили, а також відсутністю жорсткого контролю за рівнем
заробітної плати і своєчасністю її виплати з боку держави. Для
порівняння слід вказати, що загалом в економіці та промисловос-
ті розрив в оплаті праці в підприємствах різних форм власності
не такий відчутний (у промисловості на підприємствах державної
форми власності заробітна плата досягла 109 % її середнього рів-
ня, тоді як у приватних підприємствах — 100 %). У 2014 році
оплата праці у сільському господарстві зростала найбільше в
державних і комунальних підприємствах, натомість скорочувала-
ся у приватному секторі. Водночас у цілому в економіці поміт-
ним було істотне підвищення рівня заробітної плати лише в дер-
жавних підприємствах та істотне скорочення у комунальних і
приватних підприємствах.
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Таблиця 3.10
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ
У 2005, 2011, 2012 ТА 2014 РОКАХ

У тому числі у підприємствах за формами власності
державні комунальні приватні

Галузі
У

 с
ер
ед
нь
ом
у

на
 м
іс
яц
ь,

 гр
н

грн
% до

середньої
зарплати

грн
 % до

середньої
зарплати

грн
 % до

середньої
зарплати

2005 р.
Усі галузі 806,19 963,86 119 563,67 70 839,2 104
Сільське господарство 414,97 522,11 126 611,07 147 403,85 97
Промисловість 966,59 1056,1 109 676,13 69 964,48 100

2011 р.
Усі галузі 2633 3329 126,4 2371 90,0 1512 57,8
Сільське господарство 1800 1755 97,5 2458 136,6 1597 88,7
Промисловість 3120 3270 104,8 2481 79,5 1551 49,7

2012 р.
Усі галузі 3026 3806 125,7 2694 89,0 1740 57,5
Сільське господарство 2023 2038 100,7 2663 131,6 1861 91,9
Промисловість 3500 3792 108,3 2755 78,7 1722 49,2

2014 р.
Усі галузі 3480 4435 127,4 2989 85,5 1989 57,1
Сільське господарство 2556 3197 125,1 2851 112,9 2273 88,9
Промисловість 3988 4278 107,3 3093 77,5 1882 47,2

Джерело: сформовано автором за: [210, с.222; 214, с. 200; 215 с. 202; 217, с. 180].

Проблемою матеріального стимулювання в сільському госпо-
дарстві залишається нерегулярність і несвоєчасність виплати заро-
бітної плати працівникам, що на тлі її низького рівня значно погір-
шує їхнє матеріальне становище й слугує деструктивним чинником
їхньої мотивації. Характеризуючи динаміку заборгованості із ви-
плати заробітної плати в сільському господарстві, можна ствер-
джувати, що за весь аналізований період вона мала сталу тенден-
цію до скорочення. Якщо на початок 2002 року заборгованість із
заробітної плати сягала 523,1 млн грн, що відповідало 20 % загаль-
ної заборгованості в цілому по економіці, то до початку 2014-го
вона скоротилася більш як у 20 разів, тобто до 21,4 млн грн (що
відповідає менш як 1 % загальної заборгованості) (табл. 3.11). По-
зитивним є і те, що заборгованість у сільському господарстві ско-
рочувалася навіть у кризові періоди. Так, з 2008-го до 2010 року
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заборгованість із заробітної плати тут зменшилася майже на
третину, тоді як загалом по економіці зросла більш як удвічі (з
668,7 до 1473,3 млн грн). Приблизно такі ж самі темпи змен-
шення заборгованості спостерігаються і в наступні роки. Попри
відчутне скорочення заборгованості, особливо протягом остан-
нього року, ця проблема в аграрному секторі остаточно, не ви-
рішена і продовжує негативно впливати як на мотивацію пра-
цівників, так і на їхній матеріальний добробут.

Таблиця 3.11
ДИНАМІКА ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ЗА 2002–2014 РОКИ

2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014Галузі 2002 2003

Усі галузі 2656,6 2548,2 960,3 668,7 1473,3 1218,1 977,4 753 2436,6
Сільське
господарство 523,1 493,9 263,4 97,9 66,9 40,1 25,6 15,4 21,4

Джерело: сформовано автором за: [210; 214, с. 246; 217, с. 212].

Аналіз динаміки і структури заробітної плати в аграрному сек-
торі, який показує дуже низький її рівень як відносно інших галу-
зей, так і відносно соціальних стандартів, дає підстави для визна-
чення домінантного в галузі типу зайнятості як непродуктивної та
нераціональної, а отже, неефективної. Висновок, що в аграрному
секторі панує непродуктивна зайнятість, ґрунтується не тільки на
істотному відставанні рівня заробітної плати найманих працівни-
ків у сільському господарстві від середнього по економіці, а й на
недосконалій структурі фонду оплати праці, на існуванні заборго-
ваності з виплати, непропорційності заробітної плати в аграрних
підприємствах різних форм власності та інших негативних тенде-
нціях. Висновок про неефективну зайнятість підтверджується й
іншими фактами, виявленими нами в процесі подальшого аналізу.

До 2010 року можна було проводити детальніший аналіз обся-
гів фонду оплати праці, її динаміки та структури на підставі «Звіту
з праці по сільському господарству регіонів України», що складав-
ся щорічно Міністерством сільського господарства. У цьому звіті в
регіональному розрізі наводилася інформація щодо середньооблі-
кової чисельності працівників сільськогосподарських підприємств,
відпрацьованого ними та оплаченого їм фонду робочого часу, на-
рахованої їм заробітної плати та її структури тощо. З 2011 року
цей звіт не складається, але з огляду на невеликий проміжок часу й
невисоку динамічність змін в оплаті праці в аграрних підприємст-

(на початок року, млн грн)
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вах вважаємо можливим для поглиблення аналізу використати да-
ні останніх Звітів з праці для сільського господарства.

Отже, за даними зазначених звітів упродовж аналізованого пе-
ріоду простежуються позитивні тенденції зростання номінальної
заробітної плати найманих працівників сільськогосподарських
підприємств. У розглядуваний період заробітна плата аграріїв зро-
стала доволі швидкими темпами, особливо останні три аналізовані
роки (з 2006-го до 2009-го), коли вона зросла більш як удвічі. Та-
кий само обсяг зростання спостерігається у період до 2014 року,
коли середньомісячна заробітна плата зросла до 2733 грн. У цей
період спостерігається і зменшення розриву між заробітною пла-
тою штатного працівника і заробітною платою працівника в екві-
валенті повної зайнятості (якщо у 2002 році співвідношення між
ними було 83,6 %, у 2006 — 88,6 %, то у 2014 — уже 93,5 %), що
певною мірою засвідчує раціональніше використання фонду робо-
чого часу працівників, більше завантаження і наближення їх до
повної зайнятості. Останнє підтверджується хоч і невеликим, але
збільшенням річної кількості оплачених годин одному працівни-
кові, яка у 2009 році становила 1855 год, що на 41 год більше порі-
вняно із 2006-м і на 95 год більше порівняно з 2002  роком. Ціна
години праці в сільському господарстві хоч і зросла за досліджу-
ваний період більш як у 14 разів, все одно залишається на непри-
пустимо низькому рівні — лише 16,31 грн за годину (табл. 3.12).

Таблиця 3.12
ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НАЙМАНИХ

ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ У 2002–2014 РОКАХ

Показники 2002 2004 2005 2006 2009 2014*
1. Середньомісячна заробітна
плата усього персоналу в екві-
валенті повної зайнятості, грн

211,71 343,60 474,22 623,94 1322,26 2733

2. Середньомісячна заробітна
плата одного штатного праців-
ника, грн

177,0 295,12 414,97 552,85 1205,95 2556

3. Оплачено всього штатному
працівникові, год. 1760 1806 1803 1814 1855 …

4. Середньомісячна заробітна
плата штатного працівника за 1
оплачену годину, грн

1,21 1,96 2,76 3,66 7,80 16,31

5. Середньомісячна заробітна
плата штатного працівника за 1
відпрацьовану годину, грн

1,22 1,99 2,80 3,70 7,82 ….

Джерело: сформовано автором на підставі даних «Звіт з праці по сільському госпо-
дарству регіонів України» за 2002–2006 та 2009 рр.

*Дані за 2014 р. за [217].
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Структура заробітної плати сільськогосподарських працівни-
ків також дещо змінилася. Позитивними є структурні зрушення
заробітної плати у бік зменшення питомої ваги основної її части-
ни на користь збільшення додаткової. Так, у 2014 році остання
зросла на 4,6 % і дорівнювала 17 % загального обсягу заробітної
плати (табл. 3.13). Відчутно зросли за цей період преміальні ви-
плати (з 2,7 % до 6,2 %). Збільшення змінної частини заробітної
плати сприяє стимулюванню найманих працівників до продукти-
вної праці.

Таблиця 3.13
ДИНАМІКА СТРУКТУРИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ У 2002–2014 РОКАХ

Показники 2002 2005 2006 2009 2010 2014*
Фонд оплати праці штатних
працівників, млн грн 3785,3 5167,4 6037,2 9037,4 10201,8 15882,0

у т. ч.:
фонд основної заробітної пла-
ти, %

86,0 83,8 83,2 82,7 83,7 81,3

фонд додаткової заробітної
плати, % 12,4 14,5 15,0 15,9 15,0 17,0

з нього надбавки та доплати, % 3,1 3,2 3,3 3,7 3,4 3,4
премії, % 2,7 4,3 4,7 4,6 4,5 6,2

Джерело: сформовано автором на підставі даних «Звіт з праці по сільському госпо-
дарству регіонів України» за 2002–2010 рр.

*Дані за 2014 р. за [217 с. 192].

Специфікою матеріального стимулювання в сільськогоспо-
дарських підприємствах є те, що частину заробітної плати пра-
цівникам видають продукцією у рахунок оплати праці. Тут про-
стежується стала позитивна тенденція до скорочення як частки
продажу продукції у рахунок заробітної плати, так і частки нату-
ральної оплати (від 2002-го до 2009 року частки скоротилися від-
повідно з 43,1 % до 4,3 % по проданій продукції та з 4,4 % до
0,6 % по натуроплаті). І все одно ці показники залишаються до-
волі високими і певною мірою слугують свідченням фінансових
негараздів сільськогосподарських підприємств, які через брак
обігових коштів не в змозі розраховуватися зі своїми працівни-
ками грошима. До речі, цілком позбавитися натуроплати в сіль-
ському господарстві не вдасться і через специфіку сільського
способу життя, котрий вимагає ведення особистого селянського
господарства, яке потребує насіннєвого матеріалу, кормів, іншої
продукції, яку й видають у рахунок оплати праці.
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Іманентною ознакою ринкової економіки є різноманітність
джерел надходження доходів (праця, фізичний, грошовий капітал
тощо). Доходи від трудової діяльності хоч і дають левову частку
сукупного доходу пересічного українського домогосподарства,
проте не є єдиним його джерелом. Із розвитком ринкових відно-
син дедалі більше мають зростати доходи від власності. В Украї-
ні ця стаття доходів поки що має декларативний характер через
низьку частку в загальному доході домогосподарства. У сільсь-
кому господарстві ця стаття доходу могла б стати дієвим стиму-
лом ефективної праці й раціональнішого використання виробни-
чих ресурсів, адже кожен селянин унаслідок реформування став
власником земельного та майнового паїв, які здаються в оренду
сільськогосподарським підприємствам, фермерам, іншим
суб’єктам господарювання. Однак орендна плата за користування
паями є надто низькою. У 2009 році середньомісячні виплати за
користування орендованими у селян земельними та майновими
паями хоч і зросли порівняно із 2002 роком майже втричі, все од-
но залишалися на низькому рівні (середньомісячна сума дивіден-
дів, нарахованих одному штатному працівникові, становила 64,45
грн), а це 5 % місячної заробітної плати. Якщо враховувати той
факт, що і ці дивіденди часто сплачуються не грошима, а проду-
кцією, причому ціни на цю продукцію, як правило, є вищими по-
рівняно із середніми цінами реалізації, стає очевидним, що це
джерело доходів нині не відіграє відчутної ролі в матеріальному
стимулюванні сільських працівників.

У контексті аналізу ефективності матеріального стимулюван-
ня аграрної праці незаперечний інтерес становлять рівень і дина-
міка продуктивності праці в галузі, зіставлення її динаміки із тем-
пами зростання заробітної плати. Протягом аналізованого пері-
оду виявилася негативна тенденція до перевищення темпів зрос-
тання заробітної плати над темпами підвищення продуктивності 
праці, причому розрив між цими показниками стає дедалі біль-
шим. Якщо у 2001 році темп підвищення заробітної плати лише 
на 8 % перевищував темп росту продуктивності праці (136 %
проти 128 %), у 2005-му це перевищення було уже 102 % (374 %
проти 272 %), то у 2014 році розрив сягав дворазового розміру 
(відповідно заробітна плата зросла у 16,9 раза, а продуктивність 
праці — лише у 8,4 раза) (рис. 3.11).

Як відомо, підвищення заробітної плати має забезпечуватися
підвищенням ефективності виробництва, і, зокрема ефективні-
шим використанням робочої сили. Останнє має відбуватися ви-
переджальними темпами (закон перевищення темпів зростання
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продуктивності праці над темпами підвищення заробітної пла-
ти), інакше знижуватиметься не тільки ефективність викорис-
тання праці, а й загальна економічна ефективність галузі. Нині
в сільському господарстві запанувало «зачароване коло»: низь-
ка ціна робочої сили, значне відставання її від середньої в еко-
номіці та її неспроможність забезпечити певний рівень життя
працівників вимагають її підвищення, але разом з тим низька
ефективність праці (відставання темпів підвищення продуктив-
ності праці) не дають для цього економічного підґрунтя.
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Рис. 3.11. Темпи підвищення продуктивності праці
та зростання середньомісячної заробітної плати

в сільськогосподарських підприємствах
 Джерело: розраховано автором за: [271, с. 55].

Очевидно, що підвищення заробітної плати сільськогосподар-
ськими підприємствами здійснюється попри відставання темпів
підвищення продуктивності праці. Разом з тим це виправдано
відставанням заробітної плати від середньої у економіці та низь-
кою платоспроможністю селян. Імовірно, в найближчий перспек-
тиві тенденції випередження темпів зростання оплати праці порі-
вняно з її ефективністю зберігатимуться. У майбутньому
зростання рівня заробітної плати має бути науково обґрунтова-
ним і забезпечуватися через підвищення ефективності праці.

Становить інтерес співвідношення динаміки рівня заробітної
плати у сільськогосподарських підприємствах із двома показни-
ками: кількістю працівників аграрних підприємств і кількістю за-
йнятого сільського населення працездатного віку (рис. 3.12).
Співвідношення перших двох показників показує, що на тлі ста-
лої тенденції підвищення рівня заробітної плати кількість найма-
них працівників має зворотну тенденцію до скорочення. Найвід-
чутніше ці тенденції виявилися із 2000 до 2008 року. З чого
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можна зробити висновок, що попри підвищення заробітна плата
аграріїв не досягла рівня, який би стимулював збільшення кіль-
кості охочих працювати в сільському господарстві. Загальна чи-
сельність зайнятого сільського населення практично не реагує на
зміни заробітної плати та кількості найманих працівників, що
можна пояснити надто низькою питомою вагою останніх у зага-
льній чисельності зайнятих, поширенням нестандартних форм
зайнятості на селі та іншими причинами.

0,0
   2,0
   4,0
   6,0

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Середньомісячна  зарплата в с.-г., тис. грн
Кількість  працівників аграрних підприємств, млн осіб

Зайняте сільське населення працездатного віку , млн осіб

Рис. 3.12. Динаміка середньомісячної заробітної плати,
кількості працівників і чисельності зайнятого сільського

населення у 2000–2014 роках
Джерело: розраховано автором за: [271].

Проведений аналіз розмірів, динаміки, структури та інших ас-
пектів заробітної плати в сільському господарстві та її впливу на
зайнятість сільського населення дав підстави для низки виснов-
ків. По-перше, через низький рівень оплати праці, її недосконалу
структуру, інші негативні характеристики тип зайнятості в аграр-
ному секторі вважаємо неефективним. Низький рівень оплати
праці багато в чому є причиною низького рівня доходів сільсько-
го домогосподарства і його низького життєвого рівня, що зреш-
тою негативно впливає на подальші можливості зайнятості селян
[136, с. 49].

По-друге, попри неефективний тип зайнятості, панівний у аг-
рарному секторі і спричинений недосконалістю матеріального 
стимулювання, варто відмітити сталу позитивну тенденцію 
зростання як номінального, так і реального рівнів оплати паці в 
сільському господарстві. Причому, позитивним є зростання її пи-
томої ваги як відносно середнього рівня оплати в економіці, так і 
відносно мінімальних соціальних стандартів, адже у 2006 році 
заробітна  плата  найманих  працівників  у  сільськогосподарських
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підприємствах зрештою досягла і навіть дещо перевищила рівень
прожиткового мінімуму, що безперечно, є першим прецедентом
за весь період аграрних реформ.

Помітними позитивними зрушеннями в матеріальному стиму-
люванні аграріїв є скорочення заборгованості із виплати їм заро-
бітної плати, скорочення часток продажу продукції у рахунок
оплати праці та натуральної оплати, поліпшення структури заро-
бітної плати. Разом з тим питання ефективного матеріального
стимулювання і особливо гідної заробітної плати постає в аграр-
ному секторі особливо гостро, оскільки хоч і дещо послабилися,
та все одно не зникли численні нагальні проблеми. Актуальними
серед них є: надзвичайно низький рівень оплати праці в сільсько-
господарських підприємствах; нерегулярність і запізнювання з
виплатами заробітної плати; суттєва частка натуральної оплати та
розрахунків з працівниками продукцією; низька оплата аграрної
праці в приватному секторі; мізерна орендна плата сільським
працівникам від переданих в оренду земельних і майнових паїв
тощо. У результаті навіть попри досить високі темпи підвищення
заробітна плата в сільському господарстві залишається надто ни-
зькою і не виходить на той рівень, який би стимулював зростання
зайнятості населення на селі, тим паче її ефективного типу. Отже,
низький рівень оплати праці в галузі свідчить про непродуктив-
ність, нераціональність і неефективність сільської зайнятості.

Низька ціна сільської праці тягне за собою значні негативні 
наслідки соціально-економічного характеру. Основними серед 
них є інтенсивне скорочення чисельності працівників аграрних 
підприємств, падіння рівня життя сільського населення, негатив-
ні міграційні й демографічні процеси. Інтенсивне вивільнення 
робочої сили з аграрних підприємств породжує чимало соціаль-
но-економічних проблем, пов’язаних із працевлаштуванням одні-
єї її частини та забезпеченням соціальних гарантій для іншої 
(безробітні). Основним напрямом відпливу робочої сили з аграр-
них підприємств, як відомо, є перехід у інші категорії зайнятих у 
сільському господарстві (у фермерські господарства, особисті се-
лянські господарства). Цей напрям можна вважати основним, 
адже загальна зайнятість у сільському господарстві практично не 
скорочується. Іншим, менш численним напрямом відпливу агра-
ріїв, є міграція, причому більшою мірою  внутрішня ( переїзд до 
великих міст), що дуже характерно для східних областей. Так, у 
2014 році  міграція в межах України становила 96 % її загального 
обсягу (з 519 тис. осіб  змінили помешкання в Україні 498 тис.) 
[295, с. 335].   Зовнішня  міграція  ( виїзд у пошуках роботи до ін-
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ших країн) більше властива населенню західного регіону. Частина
вивільнених з аграрних підприємств переходить у сферу «тіньо-
вої» економіки й поповнює лави безробітних. Результатом такого
руху робочої сили стає низька ефективність і неконкурентоспро-
можність сільськогосподарського виробництва; непомірне зрос-
тання навантаження на національний ринок праці, на міську соціа-
льну інфраструктуру, особливо великих міст і, як наслідок,
падіння якості життя в цих містах (унаслідок міграції населення із
сіл, селищ і малих міст); погіршення демографічної картини від-
творення населення на селі, яке й без того переживає депопуляцію;
підвищення криміногенності й загалом падіння рівня і якості жит-
тя сільського населення.

Отже, у сфері матеріального стимулювання підвищенню мо-
тивації праці та збільшенню трудової зайнятості селян сприяти-
муть заходи з підвищення вартості й ціни робочої сили. На дер-
жавному рівні найактуальнішими з цих заходів мають стати такі:

— збільшення частки витрат на оплату праці в доданій варто-
сті, створеній у сільському господарстві;

— оптимізація міжгалузевої диференціації заробітної плати,
зокрема підвищення заробітної плати в сільському господарстві
до рівня середньої заробітної плати в економіці;

— посилення державного впливу на порядок формування ва-
лових витрат і собівартості аграрної продукції;

— посилення державного контролю за своєчасністю та повно-
тою виплати заробітної плати в аграрних підприємствах тощо.

На рівні сільськогосподарського підприємства це мають бути
заходи, спрямовані на:

— забезпечення збільшення частки оплати праці в собівартос-
ті аграрної продукції за одночасного зменшення матеріальних
витрат;

— удосконалення наукової організації праці та відновлення
науково обґрунтованого нормування праці;

— удосконалення матеріального стимулювання працівників
шляхом встановлення тіснішого зв’язку заробітної плати з ре-
зультатами праці;

— зменшення частки натуральної оплати в заробітній платі;
— підвищення розміру орендної плати за використання май-

нових і земельних паїв селян;
— створення оптимального механізму колективно-договірного

регулювання фондів оплати праці аграрних підприємств;
— посилення впливу профспілок сільських працівників на

розподільні відносини;
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— підвищення соціальної відповідальності роботодавців у
сфері матеріального стимулювання своїх працівників і забезпе-
чення їх гідними робочими місцями тощо.

Цілком очевидно, що заробітна плата в аграрному секторі не
може залишатися на такому низькому рівні, бо це не тільки харак-
теризує зайнятість у секторі як неефективну, веде до подальшого
скорочення зайнятості всього сільського населення, а й узагалі до
обезлюднення сіл, деградації сільських територій, ставить під загро-
зу продовольчу безпеку країни. Необхідним і невідкладним нині є
пошук шляхів підвищення рівня заробітної плати працівників, за-
йнятих в аграрному секторі, оскільки це слугуватиме матеріальним
підґрунтям розширення можливостей зайнятості для сільського на-
селення, причому на якісно кращих робочих місцях. Разом з тим
підвищення рівня оплати праці в секторі має бути економічно об-
ґрунтованим і забезпечуватися шляхом підвищення ефективності
галузі, нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції, поліпшення її якості та конкурентоспроможності, фінан-
сового зміцнення сільськогосподарських підприємств. Останнє мо-
же бути досягнуте за умови інноваційного шляху розвитку галузі.

3.3. ПРОБЛЕМИ МАЙНОВОГО РОЗШАРУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Рівень життя сільського населення складна, багатоаспектна
категорія, яка залежить не тільки від рівня розвитку, прибутково-
сті та конкурентоспроможності аграрного сектору (хоча створе-
ний у ньому ВВП, безумовно, виступає економічним підґрунтям
матеріального добробуту селян). Великий вплив на рівень життя
селян справляє нерівномірність розподілу створеного продукту
між різними категоріями сільського населення, що втілюється в
його майновій нерівності та нерівності в доступі до суспільних
благ, які задовольняють колективні потреби і перебувають в сус-
пільній власності. В основі майнової нерівності лежить нерів-
ність дохідна, оскільки саме від рівня отримуваних доходів зреш-
тою залежить майновий стан населення і рівень та якість його
поточного споживання. Диференціація населення за рівнем дохо-
дів визначає загальну економічну диференціацію суспільства,
тому у визначенні рівня життя населення її використовують по-
ряд з іншими показники диференціації його доходів.

  Дохідна нерівність формує інші нерівності. Відбувається так 
зване переливання різних видів нерівності, які тісно взаємопов’я-
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зані. Найвпливовішою на рівень життя населення можна назвати
освітню диференціацію, яка формується внаслідок майнового
розшарування населення, що зумовлює нерівність доступу до
здобуття освіти. Нерівність в освітньо-кваліфікаційному рівні,
своєю чергою, впливає на можливості працевлаштування і зумо-
влює розшарування у доходах [15, с. 282].

Надмірне розшарування населення за рівнем доходів є негати-
вним явищем, посилює соціальну напруженість у суспільстві. Ра-
зом з тим інша крайність досягнення суцільної економічної та
соціальної рівності різних соціальних груп спричинює не менш
небезпечні соціально-економічні наслідки. Орієнтація на досяг-
нення в суспільстві повної рівності розвиває утриманські настрої
серед населення, знижує його мотивацію до активної трудової ді-
яльності та трудової зайнятості. Наслідками цього стають зрос-
тання навантаження на державний бюджет, скорочення зайнятос-
ті населення, зменшення надходжень до бюджету страхових
внесків, що в підсумку веде до поглиблення диференціації насе-
лення за рівнем доходів, поширення бідності навіть серед зайня-
того населення та інших численних економічних проблем. Орієн-
тація соціально-економічної політики лише на підтримку доходів
бідного населення, що відбувається за рахунок перерозподілу до-
ходів середніх верств населення, не сприяє викоріненню бідності
як такої [124, с. 221].

Майнова диференціація населення, за умови її суспільно при-
йнятного рівня, має виступати стимулом до підвищення свого
життєвого рівня бідними верствами населення шляхом активіза-
ції своєї трудової діяльності, ширшого використання можливос-
тей підвищення матеріального добробуту. Тому важливим за-
вданням соціально-економічної політики у сфері формування
доходів населення залишається досягнення оптимального, суспі-
льно прийнятного рівня диференціації населення за доходами,
причому саме доходи від трудової діяльності мають забезпечува-
ти економічну основу матеріального добробуту не тільки зайня-
того населення, а й усіх його категорій [152, с. 179–180].

Офіційні органи вітчизняної статистики для вимірювання еко-
номічної нерівності населення використовують чотири індикато-
ри, які характеризують доходну та споживчу його диференціа-
цію: індекс Джині, децильний коефіцієнт диференціації доходів
населення, децильний коефіцієнт фондів і квінтильний коефіці-
єнт фондів. Індекс Джині (коефіцієнт концентрації доходів, або
коефіцієнт нерівності розподілу доходів серед населення) відо-
бражає ступінь відхилення фактичного розподілу доходів за чи-
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сельно рівними групами населення від лінії їх рівномірного роз-
поділу. Статистична міра рівності доходів коливається від 0 до 1,
при цьому 0 — повна рівність доходів у всіх групах населення, 1
— повна нерівність, коли весь дохід належить одній особі [32,
с. 419].

Децильний коефіцієнт диференціації доходів населення це
співвідношення мінімального рівня доходів серед 10 % найбільш
забезпеченого населення до максимального рівня доходів серед
10 % найменш забезпеченого населення. Децильний коефіцієнт
фондів показує, у скільки разів загальні доходи 10 % найбільш
забезпеченого населення перевищують загальні доходи 10 %
найменш забезпеченого населення. Квінтильний коефіцієнт фон-
дів відображає співвідношення загальних доходів 20 % найбільш
і найменш забезпеченого населення.

Є певні відмінності в обчисленні показників диференціації за
вітчизняною методикою та методикою ПРООН, за якою здійс-
нюють міжнародні порівняння. Так, за останньою індекс Джині,
наприклад, обчислюється як відстань між кривою Лоренца та лі-
нією абсолютної рівності, що характеризує ступінь відхилення
фактичного розподілу доходів від абсолютної рівності, виражену
в діапазоні від 0 % до 100 % [59, 210].

Загалом у світі спостерігаються невтішні тенденції до зрос-
тання економічної нерівності серед різних соціальних груп насе-
лення в окремій країні, зростає і міжкраїнова поляризація насе-
лення за рівнем доходів. Нерівномірний розподіл багатства між
різними верствами населення веде до дедалі глибшого розриву
між доходами незначної частки найбагатших верств і решти на-
селення та концентрації більшої частини населення у групі з ни-
зькими доходами, до дедалі більшого збагачення багатих і збід-
ніння бідних. Ця закономірність зростання нерівномірності
розподілу доходів властива багатьом країнам і повною мірою
справедлива для України.

У глобальному масштабі нерівність розподілу доходів насе-
лення сягнула у 90-х роках ХХ століття жахливих рівнів. За да-
ними комісії ООН, наведеними в Доповіді про розвиток людини
за 2002 рік, сукупний дохід 1 % найбагатшого населення планети
дорівнював сукупному доходу найбідніших 57 %. Сукупний до-
хід 10 % найбагатшого населення США дорівнював сукупному
доходу найбідніших 43 % населення всього світу, тобто дохід ба-
гатих 25 млн американців був рівним сукупному доходу прибли-
зно 2 млрд людства. Сукупний дохід найбагатших 5 % населення
світу майже у 114 разів перевищує доход найбідніших 5 %. За
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даними Доповіді про людський розвиток 2015 року, 80 % насе-
лення світу зосереджує тільки 6 % світового багатства, в той час 
як лише 1 % населення зосереджує понад половину всього світо-
вого багатства [61, с. 15]. За даними офіційної статистики, еко-
номічна нерівність в Україні є однією з найнижчих у світі. Згідно 
з Доповіддю про розвиток людини 2010 року, коефіцієнт Джині в 
Україні був 27,6 [60, с. 153]. Найвищі рівні дохідної диференціа-
ції населення спостерігаються в таких країнах, як Росія, США, 
Індія, де індекс Джині наближається і навіть перевищує 40 (у 
США — 40,8, у Росії — 43,7, в Індії — 36,8), що, певною мірою, 
пояснюється більшою диверсифікацією їх економіки. Показники 
дохідної нерівності населення України більш порівнювальні з 
відповідними показниками європейських країн. Найнижчим  цей 
коефіцієнт є у країнах з дуже високим рівнем розвитку людського 
потенціалу, таких як Норвегія, Швеція, Японія, де він коливаєть-
ся в межах 25,8—24,9, що свідчить про справедливий розподіл 
доходів у суспільстві [60, с. 152–154].

Хоча за вище названими показниками диференціація доходів
населення в Україні на одному з найнижчих рівнів, реальна ситу-
ація з майновим розшаруванням населення значно складніша. Ре-
альний індекс Джині в Україні значно вищий, ніж розрахований
за методикою ПРООН. За деякими оцінками, наприкінці 1990-х
років цей показник у 1,5 разу перевищував аналогічний показник
Чехії, Польщі, Румунії і на чверть — показники Латвії, Литви,
Словенії [15, с. 288]. Причинами суттєвого заниження показників
нерівності є спотворення статистичної інформації, використову-
ваної для обчислення вказаних показників. Це пов’язано, перш за
все, із суттєвою «тінізацією» економіки, а також пояснюються
недостатньо репрезентативною вибіркою, де здебільшого пред-
ставлені бідні верстви населення, тоді як багаті й дуже багаті йо-
го прошарки майже відсутні. Крім того, на якість інформації
впливає й суб’єктивний характер програм обстеження домогос-
подарств, ґрунтованих на вибіркових опитуваннях, що здійсню-
ються на добровільних засадах. До того ж, як справедливо наго-
лошує І. Бобух, чи не найголовнішою вадою сучасної системи
обчислення рівня економічної нерівності населення є невраху-
вання диференціації у багатстві, яка є значно більшою, ніж за су-
мою отримуваних доходів [15, с. 288].

Суттєво впливає на диференціацію рівня життя населення
України місце проживання, тип населеного пункту. Нині спосте-
рігається істотне відставання рівня життя населення сільської мі-
сцевості від рівня життя населення міст, яке багато в чому спри-
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чиняє загальну дохідну нерівність у суспільстві. Загалом по
Україні за період з 2002-го до 2014 року простежується тенденція
до зменшення майнового розшарування всього населення, про що
свідчить зменшення децильних і квінтильного коефіцієнтів ди-
ференціації доходів і фондів як міського, так і сільського насе-
лення. Децильний коефіцієнт фондів по міському населенню мав
сталу тенденцію до скорочення. Якщо у 2002 році доходи 10 %
найбагатшого міського населення перевищували доходи 10 %
найбідніших жителів міст у 6,8 раза, то у 2014-му це перевищен-
ня скоротилося до 4,5 раза (табл. 3.14). Аналогічне скорочення
помітне і для сільському населення, де зазначений коефіцієнт
скоротився із 6,1 до 4,0 раза.

Таблиця 3.14
РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНИХ ДОХОДІВ

ЗА ДЕЦИЛЬНИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

2002 2005 2008 2010 2012 2014
Показники

місто село село село село село місто село

Загальні доходи, у т. ч. за
децильними групами 100 100 100 100 100 100 100 100

перша (з найменшими
доходами) 3,6 3,7 3,6 4,1 4,5 4,5 4,7 4,7

друга 5,0 5,3 5,3 5,9 6,1 6,3 6,1 6,5
третя 6,1 6,3 6,3 7,0 7,2 7,2 7,0 7,4
четверта 7,0 7,1 7,3 7,8 8,0 8,0 7,6 8,1
п’ята 8,0 8,3 8,1 8,7 8,9 8,9 8,4 9,0
шоста 9,0 9,4 9,2 9,6 9,8 9,6 9,2 9,5
сьома 10,3 10,6 10,5 10,5 10,4 10,6 10,4 10,5
восьма 12,1 12,3 12,3 12,0 11,8 11,8 11,7 11,9
дев’ята 14,7 14,6 14,9 14,2 13,5 13,7 13,8 13,5
десята 24,2 22,4 22,5 20,2 19,8 19,3 21,1 18,9
Коефіцієнт концентрації
(індекс Джині) 0,30 0,27 0,28 0,237 0,222 0,216 0,232 0,207

Децильний коефіцієнт
диференціації доходів на-
селення, разів

3,7 3,6 3,7 3,7 2,7 2,6 2,7 2,5

Децильний коефіцієнт
фондів, разів 6,8 6,1 6,1 4,9 4,4 4,2 4,5 4,0

Квінтильний коефіцієнт
фондів, разів — — 4,2 3,4 3,2 3,0 3,2 2,9

Джерело: сформовано автором за: [33, с.33; 34, с. 279; 35, с. 280].
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Загалом для сільського населення характерний менший рівень
майнового розшарування порівняно з міським населенням, що
підтверджується нижчими показниками диференціації доходів.
Так, співвідношення мінімального рівня доходів серед 10 % най-
більш забезпечених до максимального рівня доходів серед 10 %
найменш забезпечених селян (децільний коефіцієнт диференціа-
ції доходів населення) у 2014 році серед селян був 2,5 раза. Серед
міського населення зазначений показник сягав 2,7 раза. Аналогі-
чна ситуація спостерігається і з квінтильним коефіцієнтом фон-
дів. На селі він на 0,3 раза менше, ніж у місті. Тобто доходи 20 %
найбагатшого сільського населення перевищують доходи 20 %
найбідніших селян у 2,9 раза, тоді як у містах це перевищення
становить 3,2 раза (рис. 3.13). Загальна закономірність майже
дворазового перевищення децільної диференціації порівняно з
квінтильною, властива для населення більшості країн світу, має
місце і в коефіцієнтах диференціації доходів сільського населен-
ня України, децільний і квінтильний коефіцієнти нерівності якого
становили відповідно у 2005 році 6,1 і 4,2, а 2012 року 4,0 і 2,9
раза. Отже, спостерігається більша різниця в доходах найбагат-
ших і найбідніших 10 % населення, ніж між цими показниками
найбагатших і найбідніших 20 %.
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Рис. 3.13. Динаміка співвідношення соціально-економічної нерівності
населення України за місцем проживання у вимірі децильного

і квінтильного коефіцієнтів, 2005–2014 роки
Джерело: розраховано автором за: [30; 31; 32–34; 35, с. 280].

Особливістю диференціації доходів сільського населення є ви-
ща його концентрація у низькодохідних децильних групах. Так, за
першими восьми децилями перевищує частка сільського населен-
ня. Найбільше перевищення помітне в четвертому та п’ятому де-
цилях і сягає відповідно 0,5 і 0,6 %. У найбагатших дев’ятому та
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десятому децилях переважає населення міст. Особливо розрив у
розподілі населення за типом населеного пункту помітний у най-
багатшому десятому децилі, в якому частка міського населення
становить 21,1 %, а сільського — на 2,2 % менше (рис. 3.14).
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Рис. 3.14. Розподіл загальних доходів за децильними групами
населення України залежно від типу населеного пункту, 2014 рік
Джерело: розраховано автором за: [35].

Залежність рівня майнового розшарування населення від типу
населеного пункту підтверджується динамікою коефіцієнта Джи-
ні. У 2014 році індекс Джині за загальними доходами по селу ста-
новив 20,7 %, тоді як у міського населення він був на 2,5 в.п ви-
щим і дорівнював 23,2 % (рис. 3.15). Причому таке співвідношен-
ня нерівності розподілу доходів, що характеризується вищим рів-
нем майнового розшарування міського населення порівняно із
сільським, спостерігається протягом усього аналізованого пері-
оду. Щоправда, у 2000 році розрив у значеннях індекса Джині між
містом і селом був не таким помітним — лише 1,2 % (у місті він
дорівнював 29 %, у селі — 27,8 %). До 2014 року, як уже зазнача-
лося, він зріс майже удвічі, що свідчить про глибшу майнову ди-
ференціацію населення міст порівняно із сільським населенням.
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Рис. 3.15 Динаміка індексу Джині в Україні за середньодушовими
еквівалентними загальними доходами залежно від типу

населеного пункту у 2000–2014 роках
Джерело: розраховано автором за: [31–35].
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За даними офіційної статистики, в цілому по Україні спостері-
гається позитивна тенденція до скорочення коефіцієнтів дохідної
диференціації і по місту і по селу, а також менший рівень розша-
рування сільського населення. Разом з тим кращі коефіцієнти
диференціації доходів сільського населення, на жаль, аж ніяк не
свідчать про справедливішу ситуацію з розподілом доходів у
сільській місцевості. Відсутність високої диференціації селян за
доходами пояснюється нижчими стандартами життя і значно
меншим рівнем отримуваних доходів на селі.

Про низький рівень доходів сільського населення, про зрос-
тання тут дохідної нерівності свідчить і розподіл за рівнем серед-
ньодушових еквівалентних грошових доходів (рис. 3.16). Істотна
частка сільського населення сконцентрована у групах з низькими
доходами. Рівень доходів четвертої його частини у 2014-му коли-
вався у межах 1200–1560 грн, тобто був на рівні або трохи пере-
вищував прожитковий мінімум. Більше п’ятої частини селян
отримували дохід на рівні 1560–1920 грн. У більш високодоход-
них групах вже помітне переважання міського населення. Так,
частка міського населення, яке отримувало 2640–3000 грн, була в
1,5 разу вищою порівняно з часткою сільського населення, яке
отримувало такі само доходи. Ще відчутнішим цей розрив був у
групі з доходами понад 3720 грн. Серед міського населення таких
було 5,6 %, а частка сільського населення з таким рівнем доходів
була майже вдвічі меншою — 2,2 %.
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Рис. 3.16. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних
грошових доходів залежно від типу населеного пункту, 2014 рік

Джерело: розраховано автором за: [35, с. 270].

Отже, спостерігається істотне відставання матеріального доб-
робуту сільського населення від рівня матеріальної забезпеченос-
ті жителів міст. Сільська місцевість значно обмежує можливості
населення, яке там проживає, щодо підвищення рівня його життя,
передусім, через недостатність робочих місць, низький рівень за-
робітної плати в аграрному секторі та інші причини. Разом з тим
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специфікою майнової диференціації сільського населення Украї-
ни на сучасному етапі розвитку є те, що вона зумовлена низкою
чинників, які справляють приблизно однаковий вплив на цю не-
рівність. Водночас розшарування міських жителів спричинене в
основному різкішою диференціацією в оплаті праці. За дослі-
дженнями науковців Інституту демографії та соціальних дослі-
джень, нерівність на селі майже рівною мірою формують три ос-
новні чинники: оплата праці, пенсії та грошові і натуральні
доходи від особистого підсобного господарства [175, с. 327].

Важливим показником для оцінювання диференціації насе-
лення за матеріальним забезпеченням є межа його бідності. Іс-
нують різні підходи й методики визначення бідності, які перед-
бачають використання численних критеріїв з цією метою. За
міжнародними стандартами, межа бідності визначається на рівні
4,3 дол. США на 1 особу на добу. За національною методологією
абсолютний рівень бідності визначається показником прожитко-
вого мінімуму. Відносним критерієм бідності вважається дохід,
рівний 75 % медіанного рівня доходів.

За методикою Всеросійського центру рівня життя населення
поділяється на кілька дохідних груп. Бідним вважають населення
з доходом нижче одного прожиткового мінімуму. Малозабезпе-
ченими – з доходом від одного до двох ПМ, що відповідає рівню
мінімального споживчого бюджету; відносно забезпеченими (се-
редніми) з доходами від двох прожиткових мінімумів до бюдже-
ту високого достатку (БВД), тобто такого, що дозволяє забезпе-
чувати задоволення раціональних фізичних і духовних потреб;
забезпеченими та багатими — із доходом вище бюджету високо-
го достатку [278, с. 212].

Науковці Київського міжнародного інституту соціології виок-
ремлюють відносну межу бідності, яка становить 40 % від серед-
ньодушового споживання домогосподарств. Учені Ради з ви-
вчення продуктивних сил України відносний критерій бідності
визначають на рівні 75 % медіанного рівня загальних витрат у
розрахунку на одного дорослого [278, с. 213].

Крім того, в якості критерію бідності можна використовувати
так званий структурний критерій (витрати на харчування пере-
вищують 60 % сукупних витрат домогосподарства), (закон Енге-
ля щодо залежності структури витрат населення від рівня матері-
альної забезпеченості). Іншим критерієм бідності вважається
критерій калорійності харчування, згідно з яким домогосподарст-
во відносять до бідного, якщо добовий раціон харчування однієї
особи в домогосподарстві – менше 2100 ккал [175, с. 330].
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На сучасному етапі дослідження бідності населення доцільно
застосовувати показники і абсолютної, і відносної бідності. Рі-
вень абсолютної бідності характеризує її за встановленими та на-
уково обґрунтованими фізіологічними та соціальними нормати-
вами (споживання на межі виживання). Обмеженість цього
показника в тому, що він не відображає фактичного рівня спожи-
вання. Відносний критерій бідності дозволяє визначати частку
населення, яка не може забезпечити собі рівень споживання, що
склався в суспільстві і властивий для основної частки населення і
вказує більше на майнове розшарування населення. Комплексний
підхід у дослідженнях бідності дає можливість глибше і деталь-
ніше проаналізувати її прояви, точніше оцінити її масштаби, ви-
значити її основні тенденції [156, с. 11–12].

Існує певний зв’язок між рівнем бідності та соціально-демо-
графічними характеристиками населення. Деякі категорії населен-
ня є особливо вразливими в тому, що вони можуть опинитися за
межею бідності. Аналіз даних офіційної статистики дає підстави
віднести до них домогосподарства з двома і більше дітьми; домо-
господарства, які складаються з однієї особи працездатного віку;
домогосподарства, в яких працює лише одна особа. На жаль, дер-
жавна служба статистики останнім часом не виокремлює сільське
населення, коли подає інформацію щодо розподілу населення за-
значених категорій за рівнем доходів, а обмежується даними щодо
всього населення. Разом з тим з упевненістю можна сказати, що
загальні тенденції і закономірності, що спостерігаються в розша-
руванні всього населення, притаманні сільському населенню.

Специфічною рисою бідності є бідність домогосподарств з ді-
тьми. Якщо в цілому в усіх домогосподарствах у 2014 році було
лише 19,6 % домогосподарств із середньодушовими грошовими
доходами нижче прожиткового мінімуму, то частка домогоспо-
дарств з двома дітьми становила майже 31 %. Ризик бідності
з’являється з появою у сім’ї другої дитини і зростає з кожною на-
ступною дитиною. Так, третина домогосподарств із трьома діть-
ми мають грошові доходи менше прожиткового мінімуму. Серед
домогосподарств з чотирма дітьми таких майже 35,6 %
(табл. 3.15). Негатив такого розподілу доходів полягає в тому, що
поглиблює демографічну кризу в країні, позаяк суттєво впливає
на скорочення народжуваності. Страх не прогодувати дітей, зме-
ншити рівень споживання, потрапити за межу бідності утримує
багатьох сімей від народження двох і більше дітей. На селі наро-
джуваність хоча і дещо вища, проте демографічні проблеми сто-
ять значно гостріші, ніж у місті.
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Таблиця 3.15
РОЗПОДІЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ ІЗ ДІТЬМИ ЗА РІВНЕМ

СЕРЕДНЬОДУШОВИХ ЕКВІВАЛЕНТНИХ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ
ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ ДІТЕЙ, 2014 РІК

У тому числі з кількістю дітейГрупи
домогосподарств

Усі домого-
сподарства 1 2 3 4 5 і більше

Усі домогосподарства, тис. 5495,9 4045,7 1276,9 157,9 12,7 2,7
у т.ч. з доходами на місяць, грн  %
до 480 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4 —
480,1–840,0 3,6 2,7 6,1 6,8 11,7 2,6
840,1–1200,0 17,0 13,6 26,5 26,9 23,5 12,3
1200,1–1560,0 24,4 21,3 33,1 32,1 43,5 80,7
1560,1–1920,0 22,5 25,0 14,9 23,1 16,6 4,4
1920,1–2280,0 13,9 15,5 9,8 5,9 0,5 —
2280,1 і вище 18,3 17,4 9,3 4,6 3,8 —
Нижче прожиткового мінімуму 19,6 15,5 30,9 33,3 35,6 14,8

Джерело: розраховано автором за: [35, с. 260].

Іншою специфічною рисою української бідності є бідність за-
йнятого населення. За офіційними даними, ризик потрапити за ме-
жу малозабезпеченості скорочується мірою збільшення кількості 
працюючих у домогосподарстві. Так, 15,2 % сімей, де працює лише 
одна особа, мають середньодушові грошові доходи нижче прожит-
кового мінімуму. Якщо працюють двоє, ризик бідності скорочуєть-
ся майже вдвічі, (частка бідних домогосподарств з двома зайняти-
ми становить 8,8 %, з трьома — 7,7 %) [35, с. 264]. Панує ситуація, 
коли частка домогосподарств без зайнятих осіб, перебуває у кра-
щому становищі, ніж та, де хоча б один працює. Загалом, зайня-
тість нині не застраховує від бідності й не гарантує прийнятного 
рівня життя. Висока частка домогосподарств з одним зайнятим за 
межею бідності свідчить про надто низький рівень доходів від тру-
дової діяльності. Остання відображає знецінення робочої сили, 
що згубно впливає на всю економічну систему, бо формує низькі 
стандарти життя та споживання і стримує економічне зростання.

Ризик небезпеки опинитися за межею бідності існує і для до-
могосподарств, які складаються з однієї особи працездатного віку.
11,1 % таких домогосподарств були за межею бідності. Це пояс-
нюється тим, що ці домогосподарства вразливі у нестабільному
ринковому середовищі. Ризик збідніння в них може бути пов’яза-
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ний з низькою заробітною платою (нижчою за прожитковий мі-
німум), яка зазвичай має місце у неформальному секторі еконо-
міки, а також із труднощами працевлаштування, безробіттям та
іншими причинами.

Аналізуючи тенденції у рівні бідності, можна помітити, що за
минулий дванадцятирічний період бідність населення в Україні
суттєво скоротилася. Особливо це стосується показників абсолю-
тної бідності. Найбільше ця позитивна тенденція помітна серед
міського населенню. Так, якщо на початку 2000-х років за межею
бідності було 85 % населення міст, то до 2014 року міська бід-
ність скоротилася майже у 8 разів (частка міського населення із
середньодушовими доходами нижче прожиткового мінімуму
11,2 %) (табл. 3.16). Щодо сільського населення також спостері-
гається позитивна динаміка скорочення бідних, проте, це скоро-
чення не таке відчутне. За аналізований період частка бідного на-
селення серед селян зменшилася лише в 4,3 раза — до 22,2 %.
Таким чином, розрив у доходах сільського і міського населення
дедалі зростає. Рівень життя сільського населення невпинно від-
стає від рівня життя городян.

Таблиця 3.16
РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ІЗ СЕРЕДНЬОДУШОВИМИ ГРОШОВИМИ
ДОХОДАМИ НА МІСЯЦЬ НИЖЧЕ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

2002 2005 2008 2010 2012 2014
Показники

місто село село село село село місто село
Частка населення із се-
редньодушовими грошо-
вими доходами на місяць
нижче прожиткового мі-
німуму, %

85,0 95,2 78,9 33,6 26,5 23,6 11,2 22,2

Частка населення із се-
редньодушовими загаль-
ними доходами на місяць
нижче прожиткового мі-
німуму, %

80,4 89,2 65,2 19,8 12,8 12,6 8,3 9,3

Прожитковий мінімум
на 1 особу, грн 342 342 423 626 843,17 1042,42 1218 1218

Джерело: розраховано автором за: [34, с. 268; 35, с. 268, 269].

Не зважаючи на те, що доходи сільського населення зростали
не меншими, а навіть дещо швидшими, темпами ніж доходи на-
селення міст (зростання у 9,5 раза проти 8,4 раза по місту), дохо-
ди сільського населення значно поступаються доходам городян.
Доходи на одну особу сільського домогосподарства у 2014 році
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були нижчими на 172,18 грн і становила 2012,57 грн проти
2184,75 грн по міському домогосподарству (табл. 3.17).

Поряд зі скороченням абсолютної бідності і в містах, і в селах 
спостерігається зниження рівня відносної бідності. Причому у 
сільській місцевості це скорочення було більш відчутним. Так, 
якщо для міського населення частка людей із доходами 75 % ме-
діанного рівня загальних доходів скоротилася лише на 7 % (з 27,3 
до 20,6 %), то у сільській місцевості це скорочення сягнуло май-
же 10 % (з 28,1 до 19,2 %). Негативно характеризує розподіл до-
ходів те, що зменшується частка населення із середнім рівнем 
доходів. І хоча стосовно сільського населення це скорочення не 
таке помітне, як щодо міського, воно наявне і свідчить не на ко-
ристь зростання матеріальної забезпеченості селян.

Таблиця 3.17
РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗА РІВНЕМ

СЕРЕДНЬОДУШОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ДОХОДІВ

2002 2005 2008 2010 2012 2014
Показники

місто село село село село село місто село

грн 257,66 213,06 399,35 866,55 1139,06 1698,27 2184,75 2012,57Середній рівень
загальних дохо-
дів на 1 члена
домогосп-ва

 % 63,0 60,4 61,2 49,9 59,4 59,4 62,2 60,1

грн 128,83 106,53 199,68 433,28 569,53 849,14 1092,38 1006,2950 % сер. рівня
загальних до-
ходів  % 14,6 12,8 12,9 6,1 7,3 5,3 5,4 4,3

грн 217,54 187,05 346,01 795,2 1047,55 1556,24 1922,42 1844,68Медіанний рі-
вень загальних
доходів  % 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

грн 108,77 93,53 173,01 397,6 523,78 778,12 961,21 922,34
 % 7,4 7,9 8,1 4,4 5,1 3,9 2,7 3,2

50 % медіанно-
го рівня загаль-
них доходів грн 163,16 140,29 259,51 596,4 785,66 1167,18 1441,82 1383,51
75 % медіанно-
го рівня загаль-
них доходів

 % 27,3 28,1 27,2 17,1 23,7 19,6 20,6 19,2

Джерело: розраховано автором за: [33, с. 327; 34, с. 273; 35, с. 272].

Значна диференціація населення за рівнем грошових доходів
дещо нівелюється натуральними надходженнями, пільгами на
оплату послуг, встановленими державою. У сільській місцевості
поширеним є самозабезпечення домогосподарств продуктами ха-
рчування, вирощеними на присадибних ділянках. За рахунок цьо-
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го розрив у рівні споживання сільського та міського населення ні-
би зменшується. Проте якщо врахувати витрати праці і часу на
самозабезпечення селян продуктами харчування, побачимо, що ці
продукти виявляються дорожчими, ніж якби були придбані, що
також погіршує матеріальний добробут селян і поглиблює розрив
у рівні та якості життя сільського й міського населення.

Узагальнюючи викладене, можна сформулювати кілька висно-
вків про дохідну диференціацію населення в Україні. На перший 
погляд, проблема нерівності розподілу доходів в українському су-
спільстві не така гостра, як в інших країнах ( коефіцієнт Джині 
значно нижчий ніж, у багатьох із них). Одначе, це не відповідає 
реальному стану справ і пояснюється недосконалістю методики 
ПРООН (недостатньою репрезентативністю вибірки, її вибіркові-
стю та суб’єктивністю, «тінізацією» економіки тощо), за якою ро-
бляться міжкраїнові порівняння, та іншими вадами обчислення 
зазначеного показника. За альтернативними оцінками, майнове 
розшарування населення в Україні значно більше.

Серед сільського населення спостерігається менша диферен-
ціація за рівнем доходів порівняно з населенням міст. Це пояс-
нюється значно нижчим рівнем отримуваних доходів селянами та
нижчими стандартами споживання на селі й жодною мірою не
свідчить про справедливіші принципи розподілу, а радше підтве-
рджує нижчий рівень життя українського селянства [151, с. 131].

Про загалом низький рівень доходів і рівень життя сільського
населення говорить також більше поширення бідності на селі по-
рівняно з містом. Це виявляється і в більшій частці бідних верств
порівняно з міським населенням, і в значно менших темпах ско-
рочення бідності на селі. Якщо на початку 2000-х років бідним
було практично все населення і в містах, і в селах, то на кінець
аналізованого періоду у містах бідність істотно скоротилася (се-
ред жителів міст бідним є кожен десятий), проте на селі це скоро-
чення не було таким відчутним (серед селян таких кожен четвер-
тий), тобто сільська бідність більш як удвічі вища за бідність
городян. Іншою характерною рисою дохідної диференціації сіль-
ського населення є його переважна концентрація у перших (низь-
ко доходних) децилях і значно менша його присутність у групі з
найвищими доходами, що також підтверджує гіршу матеріальну
забезпеченість селян порівняно з мешканцями міст.

Майнове розшарування населення певною мірою залежить від
його соціально-демографічних характеристик і структури зайня-
тості. Найуразливішими в плані бідності виявилися домогоспо-
дарства з двома і більше дітьми (третина домогосподарств із
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двома дітьми мають доходи нижче прожиткового мінімуму), до-
могосподарства, де працює лише одна особа і домогосподарства,
що складаються лише з однієї особи працездатного віку. Це свід-
чить про недосконалу соціально-економічну політику в державі,
про низьку ціну робочої сили (зарплата зайнятого не дозволяє
йому утримувати свою родину), про недостатній соціальний за-
хист уразливих верств населення (низькі розміри допомог з без-
робіття, пенсій, стипендій інших видів допомог).

Хоча вже понад 20 років Україна йде шляхом ринкових пере-
творень, у розподілі й досі панують принципи «зрівнялівки» на мі-
зерній основі, які уживаються з величезними доходами незначної
верстви населення. Характерною рисою сьогодення є відчутна ди-
ференціація населення за рівнем його матеріального добробуту.
Сукупні ресурси в суспільстві розподіляються нерівномірно. Ви-
кликають занепокоєння доволі низький середньомісячний рівень
сукупних ресурсів сільських домогосподарств, переважання на
селі бідного населення й невпинне зростання розриву в доходах
населення між містом і селом. Разом з тим є й позитивні тенден-
ції в розподілі доходів сільського населення. До них можна від-
нести покращення усіх показників, що характеризують нерівність
розподілу доходів на селі.

Однак попри позитивні тенденції у зменшенні масштабів аб-
солютної бідності сільського населення, та рівня його майнового
розшарування, що увиразнилися протягом аналізованого періоду,
проблема низького рівня доходів і, відповідно, низького рівня
життя залишається актуальною. Понад те, вона зростає у зв’язку
з поглибленням розриву між рівнем життя міського і сільського
населення, доходи якого дедалі більше відстають від доходів на-
селення міст.

Отже, наявний в Україні розподіл доходів сільського населен-
ня, що визначає його майнове розшарування, ще не досяг крити-
чного рівня, але якщо тенденції до поглиблення розриву у рівні 
життя між містом і селом зберігатимуться, це зумовлюватиме по-
дальше посилення соціальної напруженості та зростання конфлік-
тогенного потенціалу на селі.  За своєю психологією та мента-
літетом селяни не схильні до страйків та інших акцій гро-
мадянської непокори, їм властива певна аполітичність та відчуд-
женість від суспільно-політичного життя. Разом із тим зростання 
невдоволення невідповідністю зусиль і винагород негативно 
впливає на мотивацію селян до трудової зайнятості.
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Розділ 4

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

4.1. МІЖНАРОДНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНІ

ЗАКОНОМІРНОСТІ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Загострення проблем зайнятості населення сільських терито-
рій властиве не тільки для України. Аналогічні проблеми різного
рівня гостроти і спрямованості із забезпеченням зайнятості насе-
лення, що мешкає в сільських районах, властиві країнам усього
світу. Існують вони й у благополучних США і Канаді, й у розви-
нених країнах Європи, й у країнах, що розвиваються. Міжнарод-
ною спільнотою напрацьовано великий досвід розв’язання про-
блем такого характеру. Міжнародними організаціями у сфері
праці розроблено і обґрунтовано численні нормативно-правові
документи, які визначають загальну стратегію забезпечення за-
йнятості населення як на глобальному, так і на національних рів-
нях за умов постійних криз, невизначеності, нестабільності ринку
праці та глобальних загроз. Важливою складовою цієї стратегії є
заходи з вирішення проблем зайнятості сільського населення.
Кожна країна вирішує їх у свій спосіб, виходячи з цілей і пріори-
тетів загальнонаціональної соціально-економічної політики, рів-
ня економічного, соціального, культурного розвитку, традицій,
звичаїв, релігії. Зогляду на специфічні риси національного госпо-
дарювання держава обирає прийнятну для себе стратегію і такти-
ку подолання сільського безробіття та забезпечення належного
рівня життя у сільських районах.

Отже, в контексті розв’язання проблем забезпечення ефектив-
ної зайнятості населення сільських територій в Україні становить
інтерес вивчення міжнародних нормативних актів і зарубіжного
досвіду в цій сфері з метою пошуку універсальних механізмів,
які, певною мірою можна використовувати в економічній прак-
тиці в Україні, але неодмінно, з урахуванням національної іден-
тичності.
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Ураховуючи обраний Україною європейський вектор розвитку,
варто розглянути концептуальні засади Європи у розв’язанні про-
блем зайнятості населення. Основні напрями політики зайнятості
відображені в таких основних нормативно-правових актах ЄС: Єв-
ропейська стратегія зайнятості, Європейська соціальна хартія, Єв-
ропейський пакт зайнятості (1999), Програма гідної праці МОП,
Лісабонська стратегія (2000), Стратегія «Європа-2020» та інші.

Європейська стратегія зайнятості (ЄСЗ), ухвалена на засіданні
Європейської Ради в Люксембурзі в листопаді 1997 року, стала
відповіддю на загострення проблем безробіття в країнах Євросоюзу
і вочевиднила, що створення умов для зайнятості стало одним з
найважливіших пріоритетів європейської соціально-економічної
політики. Загалом ЄСЗ має на меті координацію засобів боротьби з
безробіттям країн-учасниць ЄС і являє собою щорічну програму
планування, моніторингу, вивчення й реорганізації національних
стратегій зайнятості. Структурно ЄСЗ має такі складові: рекомен-
дації у сфері зайнятості; національні плани дій у сфері зайнятості;
рекомендації, затверджені для кожної країни [353].

Головними принципами зайнятості в ЄС відповідно до ЄСЗ
визнано досягнення повної зайнятості, сприяння зайнятості про-
тягом життєвого циклу та ін. (рис. 4.1).
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Сприяння зайнятості протягом життєвого циклу людини

Сприяння в пошуку роботи для соціально інклюзивних громадян

Покращення відповідності зайнятості потребам ринку

Сприяння гнучкості в поєднанні з гарантією зайнятості

Зближення заробітної плати та вартості робочої сили

Розширення і поліпшення інвестицій в людський капітал

Досягнення повної зайнятості, підвищення продуктивності праці,
зміцнення соціальної згуртованості

Адаптація системи освіти у відповідь на нові вимоги до
компетенцій фахівців

Рис. 4.1. Головні принципи зайнятості в Євросоюзі відповідно до ЄСЗ
Джерело: cформовано автором за: [353].
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З огляду на це можна визначити, що важливими напрямами
розв’язання проблем зайнятості населення сільських територій
мають бути орієнтири ЄСЗ, зокрема найактуальнішими видають-
ся розширення можливостей трудової зайнятості працездатного
сільського населення, збільшення інвестицій у сільський людсь-
кий капітал у поєднанні із взаємоузгодженням ринку освітніх по-
слуг із сучасними вимогами аграрного ринку праці до компетен-
цій робочої сили, забезпечення більшої гнучкості сільського рин-
ку праці, підвищення соціальної мобільності сільських трудівни-
ків і, безумовно, створення сприятливіших умов зайнятості для
соціально вразливих верств сільського населення.

Одним з найважливіших міжнародних правових актів, що за-
кріплює захист соціально-трудових прав працівників, є Європей-
ська соціальна хартія ( Турін, 1961) [354]. Вона була схвалена 
Парламентською асамблеєю і набула чинності 26 лютого 1965 
року. Важливість Європейської соціальної хартії зумовлена тим, 
що в ній закріплено основні соціально-трудові права, визнані сві-
товим співтовариством і проголошені у основних правових актах 
ООН (Всезагальна декларація прав людини, Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права). У хартії було втілено 
принципи і норми, розроблені в рекомендаціях і конвенціях 
МОП. Крім того, зведені в єдиний документ прогресивні міжна-
родні соціально-трудові норми постійно переглядаються й онов-
люються відповідно до змін у соціально-трудовій сфері.

Європейську соціальну хартію було переглянуто і доповнено
новими правами у 1996 році [355]. Нині її ратифікували біль-
шість країн, які є членами Ради Європи. Зміст цього документа
зумовлений необхідністю забезпечити населення кожної країни
можливостями користуватися широким комплексом соціально-
економічних прав з метою підвищення їхнього рівня життя і доб-
робуту. Україна підписала Європейську соціальну хартію у трав-
ні 1999 року, ратифікувала у грудні 2006-го. Слід зазначити, що
Україна приєдналася до 27 статей (у тому числі 6 із 9 обов’яз-
кових) і 74 пунктів (серед 98).

Більшість задекларованих у хартії прав, стосуються сфери
праці та зайнятості. Це права на: працю; справедливі умови пра-
ці; охорону та гігієну праці; справедливу винагороду за працю;
об’єднання; колективні переговори; професійну орієнтацію; про-
фесійну підготовку; рівні можливості та рівне поводження у сфе-
рі зайнятості та професійної діяльності без дискримінації за озна-
ками статі та інші [63]. Зокрема, вже перша стаття частини ІІ
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Хартії « Право на працю» проголошує, що задля забезпечення 
ефективного здійснення права на працю сторони зобов’язуються:
1) визнати однією зі своїх першочергових цілей і обов’язків дося- гнення й підтримання якомога вищого і стабільного рівня зайня-
тості заради досягнення повної зайнятості;

2) забезпечити ефективний захист прав працівників заробляти
собі на життя вільно обраною працею;

3) створювати і розвивати для всіх працівників безкоштовні
служби з працевлаштування;

4) забезпечувати або сприяти розвитку відповідної професій-
ної орієнтації, професійної підготовки і перепідготовки [63, с. 7].

Право працівників на отримання заробітної плати задекларо-
вано у ст. 4. Європейської соціальної хартії «Право на справед-
ливу винагороду за працю», відповідно до якої сторони зо-
бов’язуються: 1) визнавати право працівників на винагороду за 
працю, яка дозволить забезпечити їм і їхнім сім’ям гідний рі-
вень життя; 2) визнавати право працівників на підвищений роз-
мір оплати за надурочну роботу; 3) визнавати право зайнятих 
чоловіків і жінок на рівну оплату за працю рівної цінності;
4) визнавати за всіма працівниками права на отримання в розу-
мні терміни завчасного повідомлення про припинення роботи за
наймом тощо. У статті також зазначається, що здійснення цих
прав забезпечується або через колективні договори, або через
установлений законом механізм встановлення заробітної плати
чи інших засобів, що відповідають національним умовам [63,
с. 9]. Інші статті Хартії також зорієнтовані на досягнення осно-
вної цілі Ради Європи – досягнення більшої єдності між її чле-
нами у захисті і здійсненні ідеалів і принципів спільної спадщи-
ни й сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу,
особливо шляхом забезпечення й належної реалізації прав лю-
дини та її основних свобод.

Разом з тим те, що Україна не повною мірою приєдналася до
Хартії, істотно обмежує реалізацію соціально-трудових прав її
громадян. Так, Україна не приєдналася до зобов’язань щодо: три-
валості щорічної відпустки не менше чотирьох тижнів; визнання
права працівників на винагороду, яка забезпечує їм та їхнім
сім’ям достатній життєвий рівень. Україна не взяла на себе зо-
бов’язань і щодо гарантування прав на соціальне забезпечення,
на соціальну та медичну допомогу, прав трудящих-мігрантів і
членів їхніх сімей на захист і допомогу та інші важливі права. У
зв’язку з цим приєднання України до Хартії в повному обсязі за-
лишається одним із конче важливих завдань.
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У відповідь на глобальну економічну кризу, що розгорнулася
у 2008 році й охопила практично всі розвинені країни, МОП від-
реагувала розроблення Глобального пакту про робочі місця, ух-
валеного у червні 2009 року у Женеві, на 98-й сесії Міжнародної
конференції праці. За його мету було поставлено визначення орі-
єнтирів для національної та міжнародної політики, спрямовані на
подолання фінансової кризи, досягнення економічного оздоров-
лення, створення робочих місць і забезпечення соціального захи-
сту працівників та їхніх сімей. Пакт закликає уряди країн та ор-
ганізації до спільного подолання фінансово-економічної кризи,
подолання кризи зайнятості засобами політики, ґрунтованої на
Програмі гідної праці МОП [40].

Зокрема, у Пакті зазначається: «Наші відповідні заходи мають
сприяти справедливій глобалізації, створенню більш екологічно
чистих економік і процесів розвитку, які в ефективніший спосіб
створюють робочі місця й життєздатні підприємства, сприяють
повазі до прав працівників, гендерній рівності, захищають враз-
ливі верстви населення, допомагають країнам у наданні високо-
якісних послуг загального користування і забезпечують їх мож-
ливості для досягнення Цілей розвитку тисячоліття» [40, с. 111].

З метою обмеження ризиків довготривалого безробіття і поши-
рення неформального сектору передбачено такі заходи (рис. 4.2):

1) збільшення платоспроможного попиту і підтримання рівнів
заробітної плати;

2) надання допомоги особам, які шукають роботу, шляхом:
— проведення ефективної активної політики на ринку праці;
— збільшення ресурсів, що виділяються державним службам

зайнятості;
— здійснення програм професійної підготовки;
3) інвестування коштів у підвищення кваліфікації працівників

і їх перепідготовку, особливо робітників, які втратили або мо-
жуть втратити роботу, та вразливих верств;

4) обмеження і недопущення втрат робочих місць і надання під-
тримки підприємствам у збереженні їхньої робочої сили. Ці заходи
можуть включати розподіл роботи за умов зниження завантаження
підприємств і виплату часткової допомоги з безробіття;

5) надання підтримки створенню робочих місць у всіх секто-
рах економіки шляхом визнання важливого значення мультиплі-
каційного ефекту адресних і цілеспрямованих зусиль;

6) визнання внеску малих, середніх і мікропідприємств у
створення робочих місць, сприяння їх розвитку шляхом надання
доступних кредитів;
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7) визнання того, що кооперативи забезпечують робочі місця у
громадах: від невеликих до крупних багатонаціональних компа-
ній, адаптації підтримки до їх потреб;

8) використання державних програм гарантування робочих
місць для забезпечення тимчасової зайнятості, програм прове-
дення громадських робіт у надзвичайних ситуаціях та інших про-
грам, що охоплюють неформальну економіку;

9) створення сприятливого нормативно-правового середовища
задля появи робочих місць шляхом створення і розвитку життє-
здатних підприємств;

10) збільшення обсягів інвестицій в інфраструктуру, науку,
державні служби й екологічно чисті виробництва для створення
робочих місць і стимулювання сталої економічної діяльності [40,
с. 111–113].

Ґлобальний пакт про робочі місця

Збільшення платоспроможного попиту Підтримка кредитуванням малих, середніх і
мікропідприємств

Підтримка розвитку кооперативів

Державні програми з тимчасової зайнятості,
громадських робіт

Створення нормативно-правової бази задля
стимулювання створення робочих місць

Інвестиції в інфраструктуру, науку,
державні служби та екологічні виробництва

Допомога в пошуку роботи

Інвестування коштів 
у підвищення кваліфікації

Підтримка підприємств 
у збереженні їхньої робочої сили

Підтримка створення робочих місць

Рис. 4.2. Заходи Глобального пакта про робочі місця,
спрямовані на обмеження тривалого безробіття

Актуальність наведеного переліку заходів для оздоровлення
ринку праці в Україні важко заперечити. Актуальними є ці захо-
ди і в плані підвищення зайнятості працездатного населення, що
мешкає в сільській місцевості.

Актуальність проблем боротьби з безробіттям дістала відо-
браження й у Новій Європейській Стратегії «Європа–2020», ух-
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валеній у 2010 році  і визнаній стратегією розумного (розвиток 
економіки, ґрунтованої на знаннях та інноваціях), сталого 
(сприяння ефективнішому використанню ресурсів, запрова-
дженню екологічно чистих виробництв) і всеосяжного зростан-
ня (сприяння високому рівню зайнятості населення в економіці, 
що базується на соціальній і територіальній згуртованості) ЄС 
[356]. Не випадково одним з трьох пріоритетів у Стратегії про-
голошено всеосяжне зростання, яке вбачається саме в 
досягненні високого рівня зайнятості населення на засадах 
соціальної згуртованості.

На виконання цього пріоритета у Стратегії представлена Про-
грама з розвитку нових здібностей і збільшення кількості робо-
чих місць. У рамках реалізації Програми передбачено вжиття за-
ходів на двох рівнях: на рівні спільноти й на рівні країн – членів
ЄС. Так, на рівні ЄС актуальними визначено такі заходи:

⎯ забезпечення балансу гарантій зайнятості та гнучкості ри-
нку праці з метою визначення шляхів боротьби з безробіттям і
підвищення рівня трудової активності;

⎯ адаптація законодавчої бази відповідно до «розумних»
принципів регулювання, з урахуванням нових ризиків для здо-
ров’я та безпеки на робочому місці;

⎯ полегшення та заохочення мобільності робочої сили, спри-
яння перспективній і всеосяжній трудовій міграційній політиці;

⎯ зміцнення соціальних партнерів, повніше використання
потенціалу соціального діалогу на всіх рівнях, сприяння зміцнен-
ню співпраці між інститутами ринку праці ЄС;

⎯ посилення співпраці у сфері освіти і підготовки кадрів за
участі всіх зацікавлених сторін, яке має ґрунтуватися на реаліза-
ції принципів безперервного навчання.

На рівні держав – членів ЄС загальні заходи конкретизуються
з урахуванням національних особливостей ринку праці і поляга-
ють у:

⎯ збалансуванні гарантій зайнятості та гнучкості ринку пра-
ці з урахуванням національної специфіки країн-членів ЄС, змен-
шенні сегментації ринку праці та забезпеченні збалансованого
поєднання роботи і сімейного життя;

⎯ контролі ефективності податкової системи, щоб виключи-
ти заходи, які перешкоджають зайнятості населення;

⎯ сприянні запровадженню нових форм поєднання роботи та
особистого життя та збільшенні гендерної рівності;

⎯ заохоченні й контролі ефективності здійснення результатів
соціального діалогу;
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⎯ реалізації Європейської кваліфікаційної рамкової програми
шляхом створення національних кваліфікаційних програм [80].

Узагальнивши наведене, наголосимо, що проблеми розширен-
ня можливостей для забезпечення повної зайнятості населення в
країнах Євросоюзу вирішуються в контексті його доктрини соці-
альної згуртованості, яка виступає провідною ідеєю соціальних
здобутків і завоювань упродовж останніх більш як 15 років. Со-
ціальна згуртованість у державах – учасницях Євросоюзу розгля-
дається як здатність суспільства забезпечувати добробут всіх йо-
го членів, мінімізувати нерівність та уникати соціальної поляри-
зації. Наголошується, що соціальна згуртованість є багатоплано-
вим явищем, яке передбачає не тільки включеність та участь усіх
в економічному, соціальному, культурному і політичному житті,
а й відчуття солідарності та належності до суспільства, ґрунтова-
ного на ефективному використанні громадянських прав і демок-
ратії. Слід пам’ятати також, що соціальна згуртованість — це не
тільки боротьба проти соціальної відчуженості та бідності, її до-
сягнення передбачає створення в суспільстві атмосфери солідар-
ності, яка значною мірою усуває цю відчуженість. У цьому
зв’язку актуальності набувають два важливі напрями: соціальний
вимір глобалізації та гідна праця.

Концепція соціальної згуртованості увійшла в політичну стра-
тегію Ради Європи 1997 року. У 2000-му було ухвалено Страте-
гію соціальної згуртованості, яка є головним програмним доку-
ментом і спрямована на ліквідацію відчуженості, з одного боку, 
шляхом профілактики, з іншого — подоланням негативних 
соціальних проявів. Залежно від змін у соціальному середовищі 
Стратегія соціальної згуртованості періодично переглядається. 
Основними документами Ради Європи у сфері прав людини, що 
відображають застосування принципів соціальної згуртованості, 
є: Європейська конвенція про захист прав людини і основних 
свобод; Європейська соціальна хартія; Європейський кодекс со-
ціального забезпечення; Європейська конвенція про правовий 
статус трудящих мігрантів.

Характерно, що основними напрямами досягнення соціальної 
згуртованості, відповідно до переглянутої стратегії, визначено 
шість напрямів: політика у сфері праці та зайнятості; 
модернізація політики соціального захисту; розроблення політики 
у сфері охорони здоров’я; розроблення політики у сфері освіти і 
перепідготовки; розроблення житлової політики і політики 
охорони навколишнього середовища; та сприяння формуванню 
активного та інтегрованого суспільства [108].
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Показово, що першим напрямом досягнення соціальної згур-
тованості визначено заходи політики у сфері праці та зайнятості, 
що підкреслює актуальність цих проблем і для європейських 
країн. Головними принципами політики у сфері праці та зайня-
тості визнано: стимулювання гнучкості трудових ресурсів; сти-
мулювання активності та сприяння у перехідні періоди життя і 
діяльності людей і встановлення балансу між правами та 
обов’язками у сфері зайнятості.

У разі втрати роботи чи працездатності, в контексті стратегії 
соціальної згуртованості, два суспільні інститути мають забезпе-
чувати людині відчуття усталеності життєвої ситуації. Цими 
двома інститутами є створення умов для постійної зайнятості 
та формування дієвих систем соціального страхування, що також 
підкреслює важливість й актуальність проблем зайнятості для єв-
ропейського суспільства. Важливими аспектами посилення впев-
неності у безпечному майбутньому для всіх є зміцнення довіри 
громадян до демократичних інститутів, сприяння соціальній мо-
більності, планування власного трудового життя, приділення 
особливої увагу трудовій діяльності як найкращому способу уни-
кнути бідності, а також примиренню приватного та професійного 
життя [108, с.16]. Зазначені заходи і пріоритети концепції соціа-
льної згуртованості є актуальними і для розв’язання нагальних 
проблем соціально-економічного розвитку села.

Що стосується інституту гідної праці, його підґрунтям висту-
пають Декларації МОП про засадові принципи і права у сфері
праці, Декларація МОП про соціальну справедливість з метою
справедливої глобалізації та інші нормативні документи МОП,
розроблені як орієнтири забезпечення прав у сфері праці. Про
актуальність концепції гідної праці у сфері забезпечення сільсь-
кої зайнятості свідчать численні публікації, що висвітлюють різ-
ні її аспекти [361, 368, 351]. Концепція гідної праці МОП для
країн-учасників конкретизується в програмах гідної праці, роз-
роблених для кожної країни. В Україні нині є чинною «Програма
гідної праці МОП для України 2016–2019» [350]. Програмою ви-
знано три ключові пріоритети: сприяння зайнятості та створен-
ню життєздатних підприємств для забезпечення стабільності й
зростання; розвиток ефективного соціального діалогу та зміц-
нення соціального захисту й покращення умов праці. Кожен
пріоритет передбачає досягнення чотирьох конкретних резуль-
татів (рис. 4.3).
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ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Сприяння зайнятості та
створенню і розвитку
усталених підприємств

Розвиток ефективного
соціального діалогу

Зміцнення соціального захисту
та поліпшення умов праці

1. Правові й
інституціональні реформи,
спрямовані на розвиток
життєздатних підприємств
2. Реформи, спрямовані на
увідповіднення потреб 
ринку праці та 
професійних навичок
3. Посилення ролі
Державної служби
зайнятості
4. Посилення впливу
інвестицій у створення
робочих місць

1. Гармонізація
національного трудового
законодавства з
міжнародними стандартами
праці
2. Удосконалення системи
ведення колективних
переговорів та вирішення
трудових конфліктів
3. Посилення соціального
партнерства та інститутів
соціального діалогу
4. Встановлення ефективної
інспекції праці

1. Підвищення соціального
захисту шляхом упровадження
міжнародних трудових норм і
соціального діалогу
2. Забезпечення принципу
рівних можливостей у політиці
заробітної плати та доходів
3. Гармонізація вітчизняного
законодавства з охорони та
безпеки праці зі стандартами
МОП та директивами ЄС
4. Надання технічної підтримки
в імплементації Національної
стратегії тристороннього
співробітництва у сфері праці

Рис. 4.3. Пріоритети програми гідної праці
для України на 2016–2019 роки

Джерело: сформовано автором за: [350, р. 16–24].

Отже, європейський курс розвитку економіки України унео-
бхіднює визнання принципів демократії та європейських соціа-
льних цінностей та ідеалів. Досягнення європейських стандартів 
життя населення, яке постійно проголошується Урядом Украї-
ни, неможливе без забезпечення реалізації одного з найважли-
віших прав людини, зокрема права на працю, права на вільно 
обрану, повну і продуктивну зайнятість. Реалізація останнього 
має здійснюватися в руслі цілей, принципів, норм, проголоше-
них у міжнародних нормативно-правових актах. Задекларова-
ний у них рівень захисних функцій трудового права є тим міні-
мумом, нижче якого не повинна дозволяти собі опускатися 
жодна цивілізована країна. З огляду на це в Україні забезпечення 
соціально-економічного розвитку і, зокрема, розвитку сільських 
територій, в числі яких і проблема зайнятості, має йти в кон-
тексті реалізації доктрини соціальної згуртованості сільського 
соціуму, відповідно до реалізації Програми гідної праці, яка має 
набути втілення і на селі.
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Для з’ясування закономірностей впливу трудового законодав-
ства на зайнятість населення цікаво розглянути історію розвитку
регулювання зайнятості у деяких розвинених країнах. Великий
інтерес в цьому плані становлять США. Історія державного регу-
лювання зайнятості у цій країні бере початок наприкінці XVIII
століття, коли конгресом було вперше виділено кошти на розви-
ток державної середньої освіти. До законів, що сприяли зайнято-
сті, відносять також закон Моррілла, згідно з яким кожен штат
отримав землю для створення сільськогосподарських коледжів.
Більшого поширення державне регулювання сфери зайнятості
набуло у 1920–1930 роки, особливо у період і після Великої де-
пресії, коли з метою створення робочих місць проводилася ак-
тивна політика масштабних програм громадських робіт. У цей
період було ухвалено закони про пенсійне страхування та стра-
хування на випадок безробіття; у 1933 році створено Державну
службу з працевлаштування.

Під час Другої світової війни державне регулювання ринку
праці у США було спрямоване на підготовку спеціалістів з війсь-
ково-технічних спеціальностей. У повоєнні часи ухвалено низку
законів, спрямованих на те, щоб державне регулювання ринку
праці стало складовою анти циклічної політики держави. Закон
про зайнятість, ухвалений 1946 року, зобов’язував федеральний
уряд підтримувати максимальну зайнятість.

Від другої половини ХХ століття було усвідомлено необхід-
ність активнішої участі держави у підготовці та перепідготовці 
кадрів. Були прийняті: Закон про розвиток і підготовку робочої 
сили 1962 року, Обов’язковий закон про зайнятість і підготовку 
робочої сили 1973 року, Закон про повну зайнятість і 
збалансоване зростання 1978 року. До кінця 1970-х років у 
державному регулюванні ринку праці домінувала концепція 
кейнсіанства та інституціоналізму (Р. Гордон, Л. Ульман та ін.), 
згідно з якими ринок праці потребує активного державного 
регулювання, яке здійснювалося шляхом розроблення цільових 
державних програм зайнятості, спрямованих на певні категорії 
робочої сили; застосувалося перенавчання кадрів тощо.

У 1980–1990 роках на місце кейнсіанських принципів у 
державному регулюванні сфери праці прийшли неоліберальні 
концепції (М. Фрідмен, Ф. Хаєк) та концепції прибічників 
«економіки пропозиції» (А. Лаффер, Д. Гілдер). Вони пояснювали 
причину безробіття високим рівнем заробітної плати і 
звинувачували в цьому профспілки. Відповідно до зазначених 
концепцій вплив держави на ринок праці та зайнятість дещо 
послабився.
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У даний час превалюють ідеї комбінованого, комплексного 
застосування заходів щодо зменшення безробіття, основними з 
яких є стимулювання економічного зростання, скорочення робо-
чого тижня; створення ефективної системи перепідготовки кад-
рів. Нині у США діють програми державного регулювання ринку 
праці за чотирма основними напрямами: програми зі стимулю-
вання росту зайнятості та збільшення числа робочих місць; про-
грами підготовки та перепідготовки робочої сили; програми 
сприяння найму робочої сили та програми із соціального страху-
вання безробіття. Також для регулювання ринку праці застосо-
вують непрямі методи впливу шляхом відповідної податкової, 
грошово-кредитної й амортизаційної політики. Крім того, 
використовується законодавство у сфері соціального 
забезпечення, трудових та громадянських прав.

Слід зазначити, що у США запроваджена досить висока допо-
мога з безробіття. У середньому це близько 900 дол. за місяць,
що відповідає 50–70 % середньої заробітної плати на останньому
місці роботи. Максимальний термін виплат сягає 26 тижнів, в
окремих випадках він може бути подовжений ще на 13 тижнів.
Виплата допомоги з безробіття регулюється як законодавством
державного рівня, так і на рівні штатів. Високий рівень допомоги
з безробіття приховує небезпеку формування в суспільстві спо-
живацьких, утриманських настроїв, небажання працевлаштовува-
тися. Дослідження, проведені американськими вченими у другій
половині 1990-х років, показали, що зростання допомоги з безро-
біття на 10 % призводить до збільшення періоду безробіття в
середньому на 1–1,5 тижня через зниження стимулів до пошуку
роботи [298, c. 25].

Для мінімізації негативних наслідків глобалізації, пов’язаних 
із вивільненням працівників через збільшення імпорту і виве-
дення виробництва у інших країн у США ухвалили низку феде-
ральних законів і програму NAFTA (North American Free Trade 
Agreement). Дія цих програм спрямована на пристосування 
національної економіки до міжнародної торгівлі, захист 
працівників, що втратили роботу внаслідок міжнародної конку-
ренції, шляхом виплати їм матеріальної допомоги, їх перепідго-
товки та сприяння їхній зайнятості. Завдяки цим програмам 
держава забезпечує ринку праці більшу гнучкість та ефектив-
ність.

Країни Заходу у відповідь на виклики глобалізації також пере-
глянули свою політику зайнятості, якій до кризи відводилася до-
поміжна роль. За умов економічного спаду і зростання безробіття
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урядам багатьох держав довелося скорочувати розміри допомоги
й обсяги послуг у сфері зайнятості. Іншим напрямом змін став
перегляд прав на отримання допомоги; тут спостерігалося скоро-
чення прав тих, хто зазвичай входив до системи страхування від
безробіття, і наділення правами тих, хто раніше не був охоплений
системою соціального захисту. У зв’язку зі швидким розвитком
сфери послуг, якій властиве формування робочих місць частко-
вої, тимчасової та інших гнучких форм зайнятості, істотно зміни-
лася роль держави в регулюванні зайнятості. Акцент змістився з
пасивної політики зайнятості (виплати допомоги з безробіття то-
що) на активну (стимулювання пошуку роботи). Характерними
стали як більш жорсткий контроль за пошуком роботи безробіт-
ними, так і розширення сфери застосування різноманітних трені-
нгів, проведення семінарів, що підвищують конкурентоспромож-
ність безробітних на ринку праці [205, с. 69].

Важливим напрямом реформування політики зайнятості в єв-
ропейських країнах стало забезпечення гнучкості ринку праці, 
яке полягає в поєднанні гнучких форм зайнятості з одночасним 
наданням певних гарантій захисту («Flexicurity»). Такий підхід 
поєднує активну політику зайнятості з оновленням системи соці-
ального захисту. До складу заходів активної політики зайнятості 
можна віднести також забезпечення мобільності робочої сили 
(перехід на аналогічну роботу), поширення безперервного на-
вчання працівників, що також підвищує затребуваність їх на рин-
ку праці. Активно стимулюється підвищення зайнятості жінок. З 
цією метою забезпечується розвиток дошкільних закладів, нада-
ються допомоги та податкові пільги жінкам, які повертаються до 
роботи після народження дитини, реалізуються, спеціальні освіт-
ні, консультативні програми орієнтовані на це.

Особливостями європейської системи соціального забезпе-
чення є те, що доступ до отримання благ регламентується не на-
явністю громадянства, а статусом і трудовою історією людини; 
розмір допомоги тісно пов’язаний із розмірами внесків; фінансу-
вання системи забезпечується за рахунок внесків і роботодавців, і 
самих робітників; управління соціальними фондами здійснюється 
соціальними партнерами. Усе це спричиняє певну інертність сис-
теми соціального страхування у сфері зайнятості, що загалом 
властиво консервативній моделі. Разом з тим реформування 
політики зайнятості, за умов кризи та зростання дефіциту 
соціальних страхових фондів, йде у напрямі не зниження 
допомоги, а підвищення розмірів соціальних внесків у страхові 
фонди.     Такі         заходи           є          виправданими,          бо 
мають         на        меті       підвищення     конкурентоспромож-
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ності робочої сили здебільшого за рахунок підвищення продук-
тивності праці. Персонал, що вивільняється внаслідок цього, має
бути соціально захищеним, за цим стежать профспілки. Очіку-
ється, що зв’язок між статусом працівника і отримуваними ним
благами й надалі посилюватиметься. Цьому активно сприятимуть
профспілки, оскільки в багатьох країнах вони є однією зі сторін,
що управляють соціальними фондами, і зацікавлені у збереженні
наявних інститутів соціального страхування.

Регулювання зайнятості сільського населення в країнах Євро-
союзу здійснюється відповідно до нової європейської стратегії
розвитку «Європа 2020: стратегія розумного, сталого і всеосяж-
ного зростання», в рамках якої передбачено реформу Спільної
аграрної реформи (САП) ЄС на 2014–2020 роки. Основні її поло-
ження відображені в документі Європейської комісії «Спільна
аграрна політика Євросоюзу до 2020 р.: продукти харчування,
природні ресурси і сільські території — майбутні завдання» [78].
У цьому документі названо 3 найважливіші мети аграрної полі-
тики Євросоюзу на зазначений період. Це: життєздатне виробни-
цтво продовольства; стале використання природних ресурсів і
пом’якшення наслідків зміни клімату; збалансований розвиток
сільських територій. Досягнення цих цілей передбачається за
рахунок реалізації аграрної реформи за 10-ма напрямами, що
охоплюють субсидування для забезпечення дохідності агрови-
робництва для досягнення економічного зростання і підвищення
зайнятості на селі; удосконалення інструментів кризового мене-
джменту; екологізацію; збільшення інвестування в науку та інно-
ваційні розробки; створення збалансованого ринкового ланцюга.
Крім того, це заходи із захисту довкілля; спрощення відкриття
фермерами-початківцями власного підприємства; стимулювання
зайнятості та підприємництва у сільських районах; більше враху-
вання інтересів слабких регіонів, заходи щодо спрощення Спіль-
ної аграрної політики без втрати її ефективності.

Отже, серед 10 напрямів аграрної реформи ЄС принаймні три
стосуються вирішення проблем зайнятості в сільських районах.
Понад те, вже перший напрям аграрної реформи — підвищення
дохідності сільськогосподарського виробництва, яке має на меті
підвищення зайнятості населення, що мешкає на сільських тери-
торіях. Це свідчить про те, що в Євросоюзі зайнятість визнається
базовою соціальною основою сільського розвитку і з огляду на це
досягненню збалансованого розвитку сільських територій і, зок-
рема, вирішенню проблем зайнятості сільського населення нині в
Європі приділяють дедалі більше уваги.
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Загалом порівняно із 2013 роком реформа залишає багато
ключових особливостей політики у сфері сільського розвитку пе-
ріоду 2007–2013 років. Зокрема, як і раніше, ця політика здійс-
нюватимете за допомогою національних та/або регіональних
програм розвитку сільських районів (RDP), які працюють впро-
довж семи років. Проте в цілому 2013 року реформа передбачала
зміни щодо: поліпшення стратегічного підходу до побудови
RDPS; зміцнення заходів щодо сільського розвитку; спрощення
правил та або зменшення адміністративного тягаря, де це можли-
во; встановлення більш тісного зв’язку політики розвитку сільсь-
ких районів з іншими фондами ЄС [345].

Держави-члени мають будувати свої RDPS щонайменше на 
чотирьох із шести загальних пріоритетів ЄС (рис. 4.4).
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сільських районах
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економічного розвитку в сільській місцевості

Рис. 4.4. Пріоритети ЄС у сфері забезпечення
сільського розвитку на 2014–2020 роки

Джерело: сформовано автором за: [345].

Про важливість сільського розвитку можна судити і за знач-
ною часткою витрат у бюджеті САП ЄС, передбаченою на його
фінансування. На фінансування збалансованого сільського роз-



245

витку заплановано виділити 23,2 % бюджету САП ЄС (89,9
млрд євро). Загалом фінансове забезпечення (бюджет) САП ЄС
на 2014–2020 становить 386,9 млрд євро і має 3 основні частини
(рис. 4.5).

72,70%

23,20%

4%

Прямі платежі

Фінансування сільського розвитку 

Витрати на науку та інновації

Рис. 4.5. Структура витрат бюджету САП ЄС на 2014–2020 роки

Джерело: сформовано автором за: [345].

Перша частина передбачає фінансування заходів регулювання
ринку та прямих платежів (72,8 %). Друга спрямована на розви-
ток сільських територій і стимулювання багатофункціональності
сільського господарства (23,3 %). Решта (4 %) передбачає фінан-
сування інших важливих напрямів САП ЄС, якими є: наука та ін-
новації у забезпечення продовольчої безпеки; формування про-
довольчих резервів; безпека продуктів харчування; допомога
найбіднішим верствам, фонд ЄС з адаптації до глобалізації [78].

Прямі платежі сільгоспвиробникам передбачають обов’язкові
та добровільні схеми розподілу коштів. Обов’язкові схеми вклю-
чають схему виплат базових платежів; «зелені платежі» та схеми
допомоги для молодих фермерів. За добровільними схемами роз-
поділяють кошти для несприятливих територій, а також платежі,
пов’язані із виробництвом. Схема базових платежів передбачає
національні або/чи регіональні фіксовані виплати на гектар землі
відповідно до встановлених вимог. На «зелені платежі» заплано-
вано виділити 30 % національного річного бюджету ПП. Виплати
мають піти на виконання умов, що сприяють оптимальному ви-
користанню природних ресурсів (диверсифікацію культур, утри-
мання постійних пасовищ тощо). На підтримку фермерів-
початківців із бюджету САП ЄС виділяється 2 % національного
річного бюджету ПП. Молодим фермерам (віком до 40 років) пе-
редбачено виплати на 25 % більше погектарного рівня, але обме-
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жується площа 25 га і термін — протягом перших 5 років роботи
створеного підприємства.

З добровільних схем 5 % бюджету ПП передбачається на збе-
реження сільського господарства на несприятливих територіях. 
Виплати, пов’язані із виробництвом, — 5–10 %, вони передбачені 
для конкретних типів господарств, які зазнають труднощів, але 
збереження необхідного чи підтримка наявного обсягу виробни-
цтва яких, є для країни важливим економічним і соціальним 
аспектом [340].

Нині в ЄС застосовують дедалі частіше принцип виплати пря-
мих платежів на гектар оброблюваних земель і виплати премій на 
підприємство з урахуванням економічної потужності. Виплати на 
аграрне підприємство на рік планується обмежити до 300 тис. єв-
ро, що приблизно дорівнюватиме 200 євро на гектар. Важливо 
також, що виплати бюджетних субсидій аграрним підприємствам 
поставлено в залежність від кількості створених ними робочих 
місць. Позитивом є й підтримка лише активних фермерів, тобто 
тих, хто насправді здійснює обробіток своїх земель.

В Україні сільському розвитку тривалий час не приділялося 
належної уваги з боку держави. Про це можна судити за мізер-
ним рівнем державної підтримки аграрного сектору. Так, у 2012 
році в країнах Євросоюзу прямі виплати на 1 га сільськогоспо-
дарських угідь становили 236 євро, в Україні вони були меншими 
у 12 разів і дорівнювали 20 євро на гектар [170, с. 8]. Наслідками 
цього стало великомасштабне скорочення зайнятості в аграрному 
секторі, поширення безробіття та бідності на селі, депопуляція 
сільського населення та деградація сільських територій. Тому, 
розбудовуючи нову Україну, сьогодні вкрай важливо розробляти 
національну аграрну політику на підставі проголошених Євро-
союзом пріоритетів розвитку. Вирішувати проблеми забезпечен-
ня зайнятості сільського населення потрібно в контексті європей-
ських орієнтирів сільського розвитку, консолідуючи зусилля всіх 
зацікавлених осіб. Важливими аспектами забезпечення сільської 
зайнятості в Україні за умов її євроінеграції мають стати: стиму-
лювання зростання попиту на робочу силу у сільському госпо-
дарстві в усіх формах господарювання (особливо в малих і сере-
дніх); диверсифікація сільської економіки та збільшення 
кількості робочих місць у позааграрній сфері; поширення серед 
сільського населення нестандартної зайнятості, зокрема дистан-
ційної її форми тощо.

Розвиток агросфери і сільських територій і в їх рамках розв’я-
зання проблем сільської зайнятості потребує посилення гармоні-



247

зації національної аграрної політики та законодавчої бази з САП 
ЄС. Розроблення національної політики та практики регулювання 
сільського господарства має передбачати конкретні заходи в їх 
рамках, бо саме це дає можливість отримувати фінансування з 
Євросоюзу. Аграрною політикою ЄС допускається фінансування 
специфічних національних заходів аграрного і сільського розвит-
ку, якщо вони здійснюються в рамках проголошених європейсь-
ких пріоритетів [208, с. 95]. З огляду на це необхідним є ретельне 
вивчення досвіду країн Євросоюзу, США та інших у розробленні 
національних політик сільського розвитку з метою пошуку найе-
фективніших заходів підвищення зайнятості сільського населен-
ня, забезпечення йому гідного рівня життя, визначення можливо-
стей адаптації цих заходів до вітчизняних умов господарювання. 
Приклади застосування розвиненими країнами конкретних про-
грам і проектів, орієнтованих на сільський розвиток, розглянуто 
далі.

Загалом порівнюючи українську нормативно-правову базу ре-
гулювання зайнятості з міжнародними законодавством, слід за-
значити, що Україна у своїй нормотворчій діяльності великою 
мірою орієнтується на пріоритети МОП і Євросоюзу [154, с. 132]. 
Про це свідчить переважна кількість конвенцій, рекомендацій та 
інших законодавчих актів МОП, до яких приєдналася Україна. 
Разом з тим у деяких ратифікованих документах Україна приєд-
налася не до всіх статей, як, наприклад, щодо Європейської соці-
альної хартії, з-поміж 98 пунктів якої гарантується лише 74. Де-
які важливі документи поки відсутні в країні. Зокрема, відчутним 
недоліком державного регулювання зайнятості є відсутність в 
Україні Національної стратегії зайнятості, як це передбачається 
Європейською стратегією зайнятості для країн ЄС. Це ускладнює 
загальне бачення проблеми зайнятості і унеможливлює розроб-
лення комплексу адекватних, взаємопов’язаних і взаємоузгодже-
них заходів державної політики щодо сприяння повній та ефек-
тивній зайнятості громадян. Поки що міжнародне законодавство у 
сфері праці не повною мірою адаптовано до національних умов. 
Іншою проблемою державного регулювання ринку праці в 
Україні є те, що значна частина ухвалених законодавчих норм не 
виконуються, тобто мають декларативний характер, що суттєво 
обмежує можливості громадян щодо реалізації їхніх прав у соці-
ально-трудовій сфері.
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4.2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ 

В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Євроінтеграційний вектор розвитку економіки України зумов-
лює необхідність вивчення й аналізу досвіду розв’язання про-
блем зайнятості населення, що мешкає у сільських територіях, 
передусім, країнами Євросоюзу. Як уже зазначалося, розвиток 
сільського господарства і сільських територій у країнах Євросо-
юзу здійснюється відповідно до САП ЄС, що постійно перегля-
дається й уточнюється відповідно до змін ринкового середовища. 
У контексті пошуку шляхів подолання сільського безробіття в 
Україні і забезпечення ефективної зайнятості населення сільської 
місцевості беззаперечний інтерес становлять як у цілому система 
державної підтримки розвитку сільського господарства, так і, зо-
крема, певні її аспекти, що стосуються сільського розвитку. В 
цьому зв’язку варто звернути увагу на концепції паритетності і 
багатофункціональності сільського господарства, які на сучасно-
му етапі набувають у країнах Євросоюзу все більшого поширення 
[369].

САП ЄС почали розробляти з позицій цих концепцій від сере-
дини 80-х років минулого століття, що дістало відображення в 
Зеленій книзі Комісії ЄС. На початку 1990-х ухвалили практич-
ний план реформування САП у цьому напрямі. Загальні тенденції 
підтримки сільського господарства, відповідно до зазначеної ре-
форми, можна окреслити як зменшення державного впливу на 
ціни та виробництво, що виявлялося як зниження інтервенційних 
цін та компенсаційних витрат у зерновому, молочному і м’яс-
ному виробництві. Водночас було запроваджeно базовий і мак-
симальний рівні премій, які можна встановлювати за рахунок на-
ціональних фондів. Разом з тим помітним стали, повільніші тем-
пи зменшення інтервенційних цін порівняно зі швидшим 
зростанням темпів премій; це свідчить не про скорочення 
державної підтримки в ЄС, а про зміну її пріоритетів та форм.

Від деяких форми державної підтримки відмовились, замість
них запроваджено інші. Так, скасовано державні закупівлі зерна,
але фінансується його зберігання для продажу за сприятливої ри-
нкової кон’юнктури. Поступово зменшуються експортні субсидії,
але зберігається квотування окремих видів продукції, зокрема
молока і цукросировини. Фінансової підтримки набули ветерина-
рія та заходи захисту рослин тощо. Залишилася підтримка держа-
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ви розвитку сільськогосподарських кооперативів та інших форм
об’єднань фермерів.

Характерно, що об’єктами пріоритетної державної підтримки 
стають заходи у сфері екології й охорони довкілля, особливо це сто-
сується розвитку органічного землеробства; заходів зі збереження 
родючості сільськогосподарських угідь; заліснення еродованих зе-
мель; заходів зі збереження й облаштування аграрних ландшафтів і 
природних заповідників, розташованих у сільських районах. Знач-
ну увагу приділяють облаштуванню сільських територій, диверси-
фікації сільськогосподарської діяльності, розвитку зеленого туриз-
му, причому активну участь у цьому бере держава.

Попри те, що пріоритетною сферою створення робочих місць, 
згідно із САП ЄС, залишається підвищення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарського виробництва, в ЄС усвідомлюють, 
що тенденція вивільнення робочої сили з аграрного сектору збе-
рігатиметься надалі. З огляду на те, що розвиток сільського гос-
подарства може тільки частково вирішувати проблему браку 
робочих місць, для зростання рівня зайнятості в сільській 
місцевості рекомендується використовувати весь діапазон ін-
струментів, орієнтованих на позааграрну сферу. Держави-члени 
ЄС мають забезпечити максимальну спільну дію політик щодо 
структурного розвитку, зайнятості та розвитку сільського госпо-
дарства за пріоритетними напрямами (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Перспективні напрями створення
робочих місць у сільській місцевості в Євросоюзі

Джерело: сформовано автором за: [85].
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Крім того, збільшення кількості робочих місць і підвищення
рівня доходів у сільських районах має досягатися за рахунок:

⎯ розширення державами-членами наявних можливостей
для культивації енергетичних культур і розвитку ініціатив з ви-
користання відновлюваних джерел енергії, котрі можуть допомо-
гти стабілізувати зайнятість у сільській місцевості і зробити чи-
малий внесок у сприяння сталому розвитку;

⎯ використання країнами-членами національних програм 
розвитку сільського господарства, орієнтованих на пріоритети 
передавання знань, модернізації, інновацій і якості в харчовому 
ланцюжку, інвестиції в людський капітал і всеосяжний пріори-
тет створення можливостей працевлаштування та умов для зро-
стання;

⎯ забезпечення інвестиції в полюси розвитку в сільській мі-
сцевості, а також сприяння розвитку економічних кластерів, 
ґрунтованих на місцевих ресурсах [251].

В Євросоюзі існує Європейський аграрний фонд сільського 
розвитку (ЄАФСР), який активно фінансує програми сільського 
розвитку, орієнтовані на диверсифікацію [358]. Так, у рамках 
реалізації пріоритетного напряму навчання молоді та інвестиції в 
людський капітал упродовж 2007–2012 років за сприяння ЄАФСР 
пройшли підготовку 575 тис. фермерів. 126 тис. молодих ферме-
рів отримали ґранти і змогли залучити на розвиток своїх ферм 
майже 11 млн євро. Прикладом фінансування таких програм є 
проект «Використання ІТ для підвищення ефективності управ-
ління фермерським господарством у Польщі». У рамках цього 
проекту молоді фермери та лісники проходили тренінги щодо 
напрацювання навичок роботи з комп’ютерною технікою та ви-
користання базових інформаційних технологій у господарській 
діяльності з метою підвищення загальної ефективності фермер-
ського господарства. Загальна вартість проекту становила 49 000 
євро, з них ЄАФСР надав 23 000 євро [367].

Іншим прикладом підтримки сільського розвитку і, зокрема,
сімейного фермерства є Проект «Підвищення конкурентоспро-
можності молодих фермерів Фландрії (Бельгія)». Проект підтри-
мує ініціативи молодих фермерів розширити ферму своїх батьків
і підвищити її продуктивність і загальну ефективність. У рамках
Проекту молодим фермерам надається допомога в розроблені та
обґрунтуванні бізнес-плану, а також у складанні необхідної тех-
нічної документації для отримання коштів на реалізацію бізнес-
плану. Загальна вартість проекту — 276,2 тис. євро, з них
ЄАФСР надав 221,2 тис. євро [367].
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Як уже зазначалося, одним із пріоритетних напрямів забезпе-
чення збалансованого сільського розвитку є природоохоронна ді-
яльність. У рамках реалізації цього напряму фінансуються ініціа-
тиви країн-учасниць, зорієнтовані на збереження та відновлення
природних ландшафтів, біорозмаїття, відновлення інших приро-
дних ресурсів. Скажімо, проект «Підтримка природних луків у
південній Трансільванії (Румунія)», зорієнтований на збереження
природних луків, тому ЄАФСР підтримує цю агроекологічну іні-
ціативу фермерських господарств. П’ятирічним планом проекту
передбачається що, фермер доглядатиме певну площу луків і па-
совищ, але використовуватиме тільки натуральні органічні доб-
рива, уникатиме механічної обробки ґрунту, зокрема оранки.
Крім того, згідно з проектом, скошування на таких луках має
проводитися у спосіб, який дозволяє мінімізувати ризики для
тварин, комах, квітів та інших біологічних видів. Така ферма за-
звичай поєднує природоохоронну діяльність, сільський туризм і
традиційне виробництво молочних і м’ясних видів продукції.
Щорічно від ЄАФСР таке фермерське господарство отримує
3276 євро.

Іншим цікавим прикладом підтримки традиційних видів сіль-
ськогосподарської діяльності є Проект «Виноградник на грець-
кому острові». Це агроекологічна ініціатива Греції, поширена на
1100 га виноградників на острові Санторіні. Проект має на меті
збереження традиційної сільськогосподарської практики, біороз-
маїття та екосистеми вулканічного острова, захист ґрунту від
ерозії та збереження місцевих виноградних сортів. За цією про-
грамою грецькі фермери отримують по 900 євро/га впродовж 5
років, що дає змогу зберігати традиційні методи вирощування
винограду, підтримувати тераси, зелені огорожі і не застосувати
отрутохімікати. Нині у проекті задіяно 605 власників виноград-
ників з загальною площею 657 га. До речі, цей проект не тільки
підтримує розвиток виноградарства, а й сприяє активізації місце-
вого виноробства, що позитивно впливає на можливості зайнято-
сті місцевого населення [367].

Як приклад агроекологічної діяльності можна навести Проект
«Запобігання забруднення річок відходами сільськогосподарської
діяльності у Домель та Вармбікському річковому басейні». Цей
проект фінансується ЕАФСР і передбачає підтримку агроеколо-
гічної ініціативи Бельгії щодо захисту водних ресурсів і покра-
щення якості води, збереження біорозмаїття водного басейну.
Проектом заплановано створення буферної зони між річкою та
зоною сільськогосподарського виробництва. Для участі в проекті
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місцеві фермери укладають угоди з місцевим муніципалітетом
щодо природоохоронної діяльності. Загальна вартість проекту —
560 тис. євро.

На покращення цінності покинутих сільськогосподарських 
земель орієнтовано Проект «Створення продуктивного змішаного 
лісу на покинутих землях Литви». Проект передбачає висаджуван-
ня 25 тис. саджанців срібної берези та 9,4 тис. ялини звичайної. За 
цим проектом фермери мають здійснювати: розчищення терито-
рії від чагарників, оранку, посадку дерев, догляд за ними. Проект 
передбачає досягнення як екологічного ефекту (покращення по-
вітря та ґрунту), так і економічного (виробництво й реалізація 
деревини). Загальна вартість проекту — 80 тис. євро, з них кошти 
фонду становлять 70 тис. євро.

Прикладів підтримки ЄАФСР ініціатив із забезпечення стало-
го сільського розвитку чимало. Вони здійснюються більшою чи 
меншою мірою практично в усіх країнах ЄС, що, за оцінками 
експертів, істотно стримує негативні тенденції поширення безро-
біття в сільських районах Євросоюзу [362]. Наведені приклади 
державної підтримки ініціатив із забезпечення сільського розвит-
ку є актуальними для нашої країни. Разом з тим, в Україні мож-
ливе застосування й інших форм економічної діяльності на сільсь-
ких територіях задля розв’язання специфічних місцевих 
соціальних, економічних та екологічних проблем. Це може бути 
діяльність із благоустрою сільських населених пунктів, покра-
щення їх соціально-побутової інфраструктури (будівництво, ре-
монт і підтримка в нормальному стані доріг), очищення від сухо-
стою лісосмуг, очищення водойм, облаштування їх місцями 
відпочинку, прибирання й утилізація побутового й виробничого 
сміття, соціальна діяльність з догляду за самотніми мешканцями 
села, які потребують допомоги, та багато інших. Організація та 
спільне фінансування органами державної влади, місцевого са-
моврядування, місцевих громад, місцевих агровиробників та ін-
ших зацікавлених осіб подібної діяльності не тільки сприятиме 
поліпшенню якості життя на селі, а й забезпечить певну частину 
місцевого населення, нехай невисокооплачуваними, проте відно-
сно гарантованими робочими місцями.

Отже, поширення несільськогосподарських видів діяльності  
істотно послаблює проблеми ринку праці на сільських територіях, 
тому певний інтерес становить історія розвитку концепції 
багатофункціональності села й диверсифікації сільської 
економіки у найрозвиненіших країнах ЄС та США [153, с. 144]. У 
цьому зв’язку заслуговує на   увагу   досвід   Франції   з  реалізації
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концепції багатофункціональності сільського господарства, що 
дістало відображення в її аграрних нормативно-правових актах 
ще у 80-х роках минулого століття. У них зазначається, що роль 
населення сільських районів, зокрема фермерів, полягає не лише 
у виробництві сільськогосподарської продукції, а й визнається 
їхня роль у благоустрої території країни, забезпеченні її екологі-
чної безпеки, збереженні національних природних багатств.

Наприкінці 1990-х років було ухвалено новий Закон про оріє-
нтацію сільського господарства, в якому визначено ставлення до 
державного регулювання сільського господарства і сільського 
розвитку. Зокрема, зафіксовано, що втручання держави є виправ-
даним, лише, коли вона підтримує довгостроковий і збалансова-
ний розвиток, захищає довговічність господарств, сприяє вирі-
шенню проблем зайнятості через створення нових робочих місць, 
підтримує сільських зайнятих, і тих, що виробляють сіль-
ськогосподарську продукцію, і тих, хто займається відтворенням 
агроландшафтів [37, с. 133]. Згідно з цим Законом основним 
суб’єктом розвитку сільського господарства є фермерське госпо-
дарство, причому активно підтримується розвиток саме сімейних 
ферм.

Прикладом узгодження взаємозв’язку між розвитком сільсь-
кого господарства та сільських територій може слугувати фран-
цузький Фермерський земельний контракт. По суті, він має на
меті реалізацію проектів, які передбачають досягнення комерцій-
них і некомерційних цілей. Цей контракт поєднує два підходи:
економічний і територіальний, оскільки включає заходи активі-
зації економічної діяльності і зайнятості та заходи раціонального
використання природних ресурсів та їх охорони. Через цей конт-
ракт держава заохочує фермерів брати на себе зобов’язання не
тільки ефективно здійснювати виробництво, а й надавати інші
послуги суспільству, послуги, що потребують державного фінан-
сування. Контракти укладаються на 5 років. Контракти про
участь в державних програмах подають у Департаментальну ди-
рекцію сільського господарства і лісу, де розглядаються і ухва-
люються спільною комісією з напрямів розвитку сільського гос-
подарства. Проведення некомерційних заходів оплачується
фермерам державою [37, с.135].

Розвитку багатофункціональності сільського господарства у 
Франції сприяють публічні державні та самоврядні інформаційні 
організації, які створюються або на основі державної власності, 
або це можуть бути самоврядні інстанції. Вони здійснюють інфо-
рмаційне обслуговування як фермерів,  органів   місцевого   само-
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врядування, так і  споживачів агротуристичних послуг та інших 
зацікавлених осіб. Фінансування таких організацій повністю або 
частково здійснює держава. Аналогічні заходи з підтримки 
сільської зайнятості втілюють і в інших країнах ЄС [364].

За приклад активної підтримки сільського розвитку може пра-
вити Австрія, де близько 136 тис. земельних ділянок (майже 75 %
усіх сільськогосподарських і лісницьких організацій) залучені до 
програми заохочення сільськогосподарського виробництва, яка 
має на меті захист довкілля, екстенсивного виробництва та збе-
реження села (OPUL)). Особливість державної підтримки сільсь-
кого розвитку в Австрії полягає в тому, що на відміну від ЄС, де 
переважну частину коштів витрачають на ринкові заходи ( пер-
ший напрям) у різних сільськогосподарських секторах, 65 % ко-
штів іде на сільський розвиток. Із заходів першого напряму за-
лишаються лише премії на корів та забій, що допомагає зберігати 
поголів’я. У 2004 році виплати з програми OPUL перевищили 650 
тис. євро, тобто близько 30 % до всіх субсидій на сільське го-
сподарство. Найбільшу частку виплат з них становлять виплати 
на органічне землеробство (13 %), альпійське фермерство, заходи 
на захист ландшафту (11 %) та захист природи (4 %). У серед-
ньому на одну ферму припадає приблизно 11600 євро, або 298 
євро на гектар. Показово, що субсидії у цілому фінансуються ЄС 
(56 %), федеральною державою (20 %), провінціями (24 %) [100, 
с. 237–238]. Утім, розмір виплат істотно різниться залежно від 
розміру ферми та її місця у відповідній кадастровій категорії.

Розширення державної підтримки сільського розвитку, просу-
вання концепції багатофункціональності, підтримка діяльності 
сільського населення, пов’язаної зі збереженням довкілля, обла-
штуванням сільських територій, підтриманням природних істо-
рико-культурних пам’яток та іншої несільськогосподарської дія-
льності постають нині актуальними і перспективними, особливо 
у світлі зростання тенденцій урбанізації. Як відомо, чисельність 
міського населення у світі, і особливо у розвинених країнах зрос-
тає з року в рік. Разом з тим не можна обійти увагою іншу, про-
тилежну тенденцію, що виявляється у зміні вектора переселення 
населення - із мегаполісів  у сільську місцевість. Ця тенденція 
більшою мірою характерна для розвинених країн, де високий 
рівень розвитку телекомунікаційних послуг і загалом високий 
рівень життя роблять можливим проживання поза межами гамір-
ного і перенаселеного великого міста, без відчуття дискомфорту. 
Наприклад, у США у 2010 року — частка   сільського    населення
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дорівнювала 17 %. Лише впродовж десятиліття 2000-х років час-
тка селян зросла більше як на 4 % (з 48,8 до 51,1 млн осіб). Поді-
бні процеси помітні й у Великій Британії, де зростання зайнятості
населення несільськогосподарськими видами діяльності спосте-
рігається на тлі скорочення зайнятості в сільськогосподарському
виробництві [249, с. 35]. Напевно, схожі тенденції набиратимуть
силу і в інших розвинених країнах, тому стимулювання сільської
економіки та процесів її диверсифікації стає особливо актуаль-
ним напрямом аграрної політики і в Україні в тому числі.

Корисним у сфері розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій може бути досвід США, які нині є одним із най-
потужніших виробників та експортерів сільськогосподарської
продукції. Як відомо, державна підтримка розвитку сільського
господарства тут базується на принципах державного протекціо-
нізму. Інструментами стабілізації цін і підтримки рівня доходів
фермерських господарств є інтервенційна діяльність держави,
здійснювана через Товарно-кредитну Корпорацію, підтоварні
кредити, субсидування експорту тощо.

У середині 80-х років минулого століття у США було увалено
Закон «Про продовольчу безпеку США», який визначав сільське
господарство як стратегічну галузь американської економіки і за-
кріплював розширення його державної підтримки. Цікаво, що
вже тоді уряд США усвідомив надзвичайну важливість не тільки
забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства,
а й підтримки сільських територій, забезпечення соціальної ста-
більності в сільських регіонах. Це дістало відображення у згада-
ному законі, в якому, визначалося дві мети: перша — підтримка
комерційного сільськогосподарського виробництва, що мало міс-
це і в попередніх нормативних актах, та друга — забезпечення
добробуту сільського населення та виробників сільськогосподар-
ської продукції.

У рамках цього закону для стабілізації комерційного сільсько-
го господарства передбачалося розширення втручання держави у
зменшення кон’юнктурних коливань аграрного ринку, регулю-
вання обсягів виробництва продукції сільського господарства,
розширення зовнішніх ринків збуту, щоб збалансувати внутрі-
шній ринок продовольства й підтримати необхідний рівень дохо-
дів фермерів. Для досягнення добробуту сільських виробників як
другої мети аграрної політики США планувалося розширення
державної підтримки дрібних і середніх фермерських організації
та їхніх кооперативних об’єднань. Державою стимулювалися за-
ходи природоохоронного характеру. З державного бюджету фер-
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мерським господарствам сплачувалася половина їхніх витрат на
відновлення родючості сільськогосподарських земель (виведення
еродованих земель з обігу, з метою подальшого їх залуження,
відведення під лісосмуги тощо).

Завдяки проведенню аграрних реформ держава стала основ-
ним покупцем і власником продукції сільського господарства,
яку вона розподіляла як у середині країни, так і на зовнішніх
ринках. У середині країни розподіл відбувається через програми
забезпечення харчування для бідних, харчування у школах, лі-
карнях, тюрмах тощо. Надлишки виробленої фермерськими го-
сподарствами продукції розподіляються державою через фонд
продовольчої допомоги бідним верствам населення. Прикладом
програм продовольчої допомоги є програма електронних продо-
вольчих карток. Крім того, це програми забезпечення продоволь-
ством багатодітних сімей, матерів-одиначок, а також харчування
школярів. На фінансування цих програм з державного бюджету у
2011 році було виділено понад 100 млрд дол. [347].

Держава взяла на себе фінансову підтримку забезпечення яко-
сті водопостачання та збереження флори і фауни в сільській міс-
цевості. У рамках підтримки розвитку сільських територій набу-
ли поширення програми консервації земель, природоохоронні
програми та програми розвитку виробничої інфраструктури фер-
мерських господарств.

Законом «Про безпеку фермерського господарства і сільське 
інвестування», ухваленим у 2002 році, на пряму підтримку фер-
мерських господарств було виділено майже 200 млн дол. Скоро-
чення інтервенційної діяльності держави на аграрному ринку 
компенсувалося запровадженням антициклічних платежів, які 
отримував фермер у разі падіння цін нижче рівня цільових цін, 
встановлених урядом. Розмір антіциклічних платежів на одне фе-
рмерське господарство міг досягати 65 тис. доларів. Крім того 
було розроблено понад 20 екологічних програм для сільської мі-
сцевості, зокрема програми часткової компенсації витрат на ор-
ганізацію пасовищ для тваринництва тощо.

Аграрна політика США спрямована на підтримку внутрішньо-
го попиту на продовольство, що забезпечується завдяки наданню
продовольчої допомоги різним соціально вразливим категоріям
населення. Крім того, останнім часом істотно збільшилося фінан-
сування державних програм страхування для фермерів. За підсу-
мками 2011 року у США більш як 300 тис. фермерським госпо-
дарствам тільки за програмами страхування врожаю від
стихійних лих було виплачено близько 6,2 млрд дол., 250 тис.
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ферм отримали як фінансову підтримку 3,5 млрд дол., понад 100
тис. сімейних ферм отримали позики [370].

Значні державні кошти виділяють на житлове будівництво, 
водопостачання, каналізацію, розвиток телекомунікації у сільсь-
кій місцевості. Не так давно міністр сільського господарства 
США звітував про забезпечення майже 7 млн сільських мешкан-
ців широкомережним інтернетом, ремонт і будівництво в сільсь-
кій місцевості понад 6 тис. закладів соціальної інфраструктури, 
серед яких лікарні, школи, бібліотеки, відділки поліції. Майже 
500 тис. сільських сімей отримали від уряду допомогу на 
придбання житла.

Упродовж останніх років сотні тисяч доларів виділялися дер-
жавою на сільський розвиток і створення робочих місць у сільсь-
кій місцевості. Так, фінансування малого та середнього бізнесу
на пільгових умовах дозволило створити 266 тис. робочих місць
[347]. Широкої державної фінансової підтримки набула підготов-
ка спеціалістів для фермерських господарств, інформаційно-
консультаційне обслуговування фермерів. Важливу роль тут віді-
грає зв’язок науки і практики. Наявна у США університетська
служба провадження ефективно працює на передання знань у
сферу їх практичного застосування. За оцінками міністра сільсь-
кого господарства США Тома Вілсака, кожен долар, інвестова-
ний у сільськогосподарські дослідження, повертає американській
економіці на менше 20 дол. доходу [344].

Ще кілька десятиліть тому відомий американський учений
У.Ніколс передбачив, що головна проблема сільського господар-
ства Америки полягатиме не у надвиробництві сільськогосподар-
ської продукції, радше це буде проблема «надлишкових» ферме-
рів. На підтвердження його передбачення слугують такі факти,
що нині у США з-поміж 2,2 млн фермерських господарств —
12 % великі, річний обсяг виручки яких перевищує 250 тис. дол.
Ці господарства виробляють майже 84 % сільськогосподарської
продукції. Більше 63 % дрібних господарств практично не за-
ймаються сільським господарством. На них припадає лише 6 %
загального обсягу реалізації сільськогосподарської продукції,
хоча вони володіють майже 40 % активів, у тому числі понад
60 % земель.

В американському сільському господарстві склалася ситуація,
коли 6–8 % фермерських господарств забезпечують продуктами
харчування 75 % населення країни. Решта 92 % значно менше за-
ймаються сільським господарством, основний дохід вони отри-
мують від позафермської діяльності. За даними статистики,
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останніми роками дохід фермерів від сільськогосподарської дія-
льності становив менше 12 %. Дохід від позафермської діяльнос-
ті формується завдяки зайнятості членів фермерського господар-
ства у сфері послуг і відповідно отримуваній у цій сфері 
заробітній платі. Місія цих майже 2 млн фермерських госпо-
дарств є дуже важливою для держави і всього американського 
суспільства. Полягає вона в тому, що завдяки існуванню сімей-
них ферм зберігаються величезні колонізовані земельні простори, 
природа, мораль і культура, конфесійне багатоманіття і вікові 
традиції Америки [331, с. 89].

Американський уряд усвідомлює важливість існування і ве-
ликих, і дрібних ферм, тому активно підтримує останніх. Під-
твердженням тому є навіть такий приклад, що попри загальне
обмеження прямої державної підтримки програма збереження
високо-еродованих земель, у якій беруть участь в основному
дрібні фермерські господарства, не урізається. У такий спосіб
держава піклується не тільки про продовольчу безпеку та збе-
реження земель, а й підтримує певний рівень доходів дрібних
фермерів, які отримують основний дохід не від сільськогоспо-
дарської діяльності.

Прикладом державної підтримки дрібних ферм у тваринництві 
є підтримання дрібних молочних ферм шляхом складної цінової 
системи, хоча через високу собівартість молока вони абсолютно 
неконкурентоспроможні. Основними чинниками інтенсифікації 
молочного скотарства у США стали: концентрація і спеціалізація 
виробництва, селекційно-племінна робота, удосконалення году-
вання, постійне покращення якості сировини за рахунок підви-
щення вимог стандарту (98 % молока країни належить до вищого 
класу А), широкий розвиток кооперації у виробництві та збуті 
продукції. Але найважливішим чинником є — постійна участь 
держави у підтриманні фермерів [304, с. 119].

Нині у США запроваджено п’ять державних програм регулю-
вання виробництва молока: Програма підтримки цін молочних 
продуктів; Програма підтримки доходів виробників молока, за-
тверджена Сільськогосподарським законом 2002 року, що перед-
бачає щомісячні виплати фермерам, якщо ціни на молоко 1 класу 
будуть нижчими за цільові; Програма підтримки експорту моло-
чної продукції від (1990 року експортери отримують грошові 
премії, що допомагають їм продавати знежирене молоко, масло, 
певні сорти сирів за нижчими цінами, порівняно з тими, за якими 
вони були вироблені); Програма федеральних закупівельних цін 
на молоко; Програма стабілізації цін на молочну продукцію, що
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передбачає фінансове стимулювання виробництва молока для
кожного окремого фермера [304, с. 115–116].

Важливим елементом підтримки дрібних виробників молока є 
інтеграція їх у виробничо-маркетинговий ланцюг шляхом їх залу-
чення великими молочними комплексами і кооперативами з ви-
робництва молока у свою діяльність для вирощування молодняка 
ВРХ, виробництва кормів, утилізації гною тощо. Ці заходи є пев-
ною мережею безпеки для малих ферм.

Високий соціально-культурний рівень розвитку сільських ра-
йонів як одна із найважливіших стратегічних цілей аграрної полі-
тики США виявляється в тому, що майже в усіх штатах створено
комфортні умови життя для фермерських домогосподарств: по-
будовано дороги, проведено водогони і каналізаційні мережі,
здійснюється електро- та газопостачання, проведений широко-
смуговий інтернет, усі необхідні заклади соціальної інфраструк-
тури розташовані у кроковій чи автомобільній доступності. Оскі-
льки це вимагає великих витрат, багато з цього фінансує держава
[331, с. 98].

Інша розвинена країна — Японія — також демонструє висо-
кий рівень державного протекціонізму у сфері сільського госпо-
дарства та сільського розвитку. Істотному розвитку аграрного се-
ктору країни сприяло проведення повоєнної земельної реформи
1946–1949 років, завдяки чому швидко сформувалися капіталіс-
тичні відносини, селяни звільнилися від заборгованості, відчутно
скоротилася земельна рента. Зрештою 96 % чистого доходу від-
тоді залишається у сільському господарстві та спрямовується на
створення спеціалізованих господарств — молочних ферм, сви-
ноферм, птахофабрик, а це своєю чергою, сприяло підвищенню
продуктивності праці та розширенню масштабів виробництва.

Наступним етапом реформування агросектору Японії було ух-
валення 1961 року «Основного закону про сільське 
господарство», що мав на меті розвиток сільського господарства 
за зразком американського фермерства. Законом знімалися 
обмеження на розміри земельної власності і визначалися три 
пріоритетні напрями виробництва, що мали розвиватися в рамках 
великого капіталістичного господарства — виробництво рису, 
овочів, фруктів, а також м’ясомолочних продуктів. У цей період 
(1960–1980 роки) простежується потужна підтримка держави. З 
державного бюджету фінансувалося значна частина програм 
поліпшення інфраструктури, меліорації земель, придбання 
сільськогосподарської техніки. За   деякими   даними,  до 80 % 
витрат       на        вдосконалення       інфраструктури             села   

виділяла     держава.      Для       пільгового         кредитування
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сектору було створено одну з найбільших фінансових корпорацій.
До недавнього часу третину витрат на придбання сільськогоспо-
дарської техніки кооперативами оплачувала держава.

Важливим вектором підтримки було регулювання цін на сіль-
ськогосподарську продукцію, яке охоплювало до 80 % виробниц-
тва. За цим напрямом держава закупала у виробників продукцію
за досить високими цінами, а продавала населенню за значно ни-
жчими, що сприяло підвищенню доходів виробників. На це йшло
35–45 % усіх витрат на підтримку сектору. Крім цього, спостері-
гався потужний державний захист внутрішнього ринку від імпор-
ту, хоча собівартість японської продукції може кількаразово пе-
ревищувати імпортну. Не менш значущим напрямом державної
підтримки є фінансування науково-дослідної роботи. Держава
фінансує проведення та впровадження у практику досягнень науки
в агробізнес. Нині існує понад 400 консультаційних станцій, які
підпорядковані міністерству сільського господарства [3, с. 104].

Ці заходи істотно вплинули на підвищення ефективності агро-
сектору й сприяли захисту японського села. Зокрема, чисельність
зайнятих у сільському господарстві скоротилася у 3,5 разу, про-
дуктивність праці підвищилася у 5 разів, доходи господарств —
6–7 разів, країна увійшла до десятки світових лідерів за окреми-
ми показниками.

Під тиском партнерів ГАТТ уряд мусив дещо скоротити про-
текціоністські заходи агросектору. Так, від кінця 1980-х знижу-
валися закупівельні ціни на всі види сільгосппродукції, скорочу-
валися обсяги закупівлі державою рису та площі під ним, було 
лібералізовано 10 видів товарів тощо. Підвищення конкуренто-
спроможності планувалося за рахунок подальшого укрупнення 
господарств, податкових пільг на придбання нових земельних ді-
лянок і зміну виробничого напряму з виробництва рису на овочі-
вництво та птахівництво. Крім того, з метою інтенсифікації ви-
робництва зростала допомога кооперативам при оренді техніки, 
переглядалися ціни на добрива та інші матеріальні засоби на ко-
ристь виробників. У рамках відродження японського села було 
передбачено створення умов для переробки продукції агросекто-
ру на місці. На початку 1990-х у зв’язку із цим зародився рух 
«одне село — один товар». Однак у японському селі соціально-
економічні й демографічні проблеми все одно загострюються. 
Чисельність зайнятих у сільському господарстві постійно скоро-
чується. На початку 2000-х у секторі було зайнято 4,4 % від за-
йнятих у економіці. За попередні 10 років цей показник скороти-
вся на 27 % [3, с. 108]. Відсоток сільських мешканців, які
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отримують побічний дохід не від сільського господарства, значно
перевищує аналогічний показник в інших розвинених країнах.
Серйозною проблемою японського села є старіння населення,
відплив молоді з села, скорочення народжуваності та інші про-
блеми депопуляції сільських поселень.

Наступним етапом реформування японського агросектору бу-
ла ухвала 1992 року «Нових базових напрямів політики уряду в 
галузі продовольства, сільськогосподарського виробництва та 
розвитку», що дістали назву «Нової політики». Крім того, у 1990-х 
ухвалили ще кілька законів, орієнтованих на створення міцних 
фермерських господарств, продукція яких здатна витримувати 
конкуренцію на світовому ринку. Утім, «Нова політика» зазнає 
критики, через те, що, на думку частини експертів, підриває бага-
товікові устої японського села, оскільки передбачає відривання 
селян від рисосіяння. Опоненти «нової політики» вважають, мо-
жливо, не без підстав, що без збереження укладу сільського жит-
тя неможливо запобігти подальшій втраті японської самобутньої 
національної культури. Отже, попри помітні тенденції лібералі-
зації агросектору, державний протекціонізм у японському селі 
залишається відчутним.

Схожою з Україною за природнокліматичними умовами агра-
рного виробництва є Канада. Державна підтримка розвитку сіль-
ського господарства в цій країні подібна до системи підтримки в 
розвинених країнах, оскільки базується на принципах протекціо-
нізму і включає такі елементи, як уніфікація цін, підтримки дохо-
дів фермерів, обмеження імпорту сільськогосподарської продук-
ції тощо. В Канаді існує два рівні програм розвитку сільського 
господарства — державний (федеральний) і місцевий (провінцій-
ний). На державному рівні найефективнішими є програми уніфі-
кації цін через Пшеничну палату, стабілізації чистого доходу, 
програми авансових платежів, підтримки узгодженого рівня ви-
робництва та програма страхування.

Дія першої програми захищає фермерів від цінових коливань,
пов’язаних з сезоном, місцем, умовами реалізації зернової проду-
кції. Завдяки існуванню Пшеничної палати, яка має виняткове
право здійснювати торговельні операції на зовнішньому ринку та
продавати зерно на внутрішньому ринку для переробки для фер-
мерських господарств, ціна реалізації залежить тільки від якості
зерна. Такий механізм реалізації продукції зернового господарст-
ва дозволяє стабілізувати внутрішній ринок, використовувати
ефект масштабу, істотно скорочувати коливання виручки від реа-
лізації.
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Програма стабілізації чистого доходу передбачає створення
спеціального рахунка (фонду), в який фермери перераховують
3 % від чистої реалізації за поточний рік. Аналогічна сума надхо-
дить на цей рахунок із федерального бюджету. У рік, коли доход
фермера менше середнього рівня за три роки, він отримує компе-
нсацію різниці з цього фонду. Таким чином, доходи фермерських
господарств не можуть опуститися нижче певного рівня [37,
с. 143].

Програма авансових платежів забезпечує умови пільгового
кредитування фермерських господарств. Авансові платежі вида-
ються під пшеницю і ячмінь восени. Існує і Весняна програма
авансових платежів, яка дає право на отримання готівки до 250
тис. дол. Причому за 50 тис. дол. відсотки не сплачуються до 8
місяців. Програма підтримки узгодженого рівня виробництва ви-
значає квотування продукції, що передбачена для реалізації на
внутрішньому ринку. В основному це виробництво молока та
продукції птахівництва. Ця програма гарантує фермерам збут
своєї продукції за фіксованими цінами, визначеними за внутрі-
шнім попитом. Система квотування спільно із системою імпорт-
них тарифів на продукцію тваринництва захищає внутрішній ри-
нок і робочі місця фермерів.

Заслуговує на увагу досвід Канади у сфері страхування для
фермерів. Поширення набуло страхування врожаю від ризиків,
спричинених несприятливими погодними умовами. У деяких
провінціях посіви основних культур застраховані майже на
100 %. Існують програми страхування, які передбачають виплати
за незасіяну площу, за пересів, за недоотримання сонячного теп-
ла кукурудзою, за шкоду, заподіяну дикими тваринами тощо. Ха-
рактерно, що держава надає фермерам певну субсидію на сплату
страхового внеску. Причому якщо рівень покриття становить
50 %, держава сплачує 80 % страхового внеску. Якщо рівень по-
криття вище за 50 %, страховий внесок робиться в рівних части-
нах фермером і державою [37, с. 145]. Через програми страху-
вання в сільському господарстві уряд підтримує рівень доходів
фермерських господарств, а отже, зайнятість населення сільських
територій. Загалом державна підтримка канадським фермерським
господарствам сягала від 8,6 % у 1996 році до 45,2 % у 2000-му в
чистому доході ферм [37, с. 145].

Механізм державної підтримки сільського господарства у кра-
їнах, що розвиваються, подібний до механізму розвинених країн 
[349]. Наприклад, в Індії сільське господарство разом із 
дрібнопромисловим      виробництвом        визнане        пріоритет-
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ною галуззю державної підтримки. Метою втручання держави є 
не тільки досягнення продовольчої безпеки країни, а й забезпе-
чення зайнятості сільського населення як основи подолання сіль-
ської бідності. Як і в розвинених країнах, важливими інструмен-
тами державного регулювання сільськогосподарського ринку 
Індії виступають державні закупівлі, інтервенційні ціни, об’єд-
нання фермерських господарств. Національна сільськогосподар-
ська Кооперативна маркетингова федерація Індії — одна з найбі-
льших.

Державну підтримку в Індії має виробництво окремих культур
(зернових, бобових, олійних, бамбука). Існує низка програм з ви-
рішення конкретних проблем розвитку сільського господарства і
сільського розвитку. Це, зокрема національні програми розвитку
садівництва, органічного фермерства, підтримки будівництва іри-
гаційних каналів і насосних станцій для фермерських госпо-
дарств, програми для посушливих районів. Крім того, чимало
державних програм запроваджено у сфері розвитку сільськогос-
подарських інформаційних систем. Значні витрати держава
спрямовує на фінансування сільськогосподарських засобів масо-
вої інформації, дослідження ринків, сертифікацію продукції, роз-
виток маркетингової інфраструктури тощо. Значна увага приді-
ляється розвитку науки і техніки та впровадженню їхніх
досягнень в агровиробництво; доволі актуальними напрямами в
плані державного фінансування є економічні дослідження у сфері
організації, планування та управління сільськогосподарським ви-
робництвом, а також тренінги для фермерів.

На розв’язання проблем сільської зайнятості в Індії спрямова-
ний Національний закон про гарантії зайнятості в сільських ра-
йонах, ухвалений у 2005 році [60, с. 106]. Цей Закон вважається
чи не найширшою програмою громадських робіт, оскільки забез-
печує основні види соціальної допомоги для сільськогосподарсь-
ких робітників. Закон гарантує право на працевлаштування на мі-
сцевих громадських роботах з мінімальним окладом із розрахунку
100 днів зайнятості на 1 домогосподарство. Особи, що не отрима-
ли роботи впродовж 15 днів, мають право на допомогу з безробіт-
тя. Головними принципами забезпечення зайнятості населення в
сільських районах, згідно із цим Законом, є: стимулювання за-
йнятості сільських жінок, децентралізоване планування, впрова-
дження, і створення основних фондів у сільській місцевості та
встановлення суворих норм прозорості та підзвітності. В рамках
стимулювання участі жінок у громадських роботах передбачено,
що третина робочих місць, що створюються в сільській місцевос-
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ті, мають резервуватися для жінок. Крім того, за необхідності по-
близу робочих місць для жінок мають бути облаштовані заклади
догляду за дітьми.

Децентралізоване планування і впровадження запланованого
передбачає, що не менш як половину виділених на реалізацію
програм сільської зайнятості коштів має бути витрачено на міс-
цеві вибори сільськими радами. Саме сільські ради здійснюють
відбір проектів громадських робіт, визначають їх пріоритетність.

Важливим напрямом забезпечення зайнятості населення в
сільських районах законом визнано створення основних фондів у
сільській місцевості. За цим напрямом населення має бути найня-
те на роботу для створення громадського майна (будівництво до-
ріг, захисних дамб тощо), а також створення активів на приват-
них землях (проведення робіт з меліорації земель, риття колодя-
зів тощо). Дотримання суворих норм прозорості й підзвітності у
запровадженні громадських робіт дало змогу суттєво скоротити
корупцію та інші зловживання бюрократичного апарату у витра-
чанні державних коштів.

Ухвалення закону про гарантії зайнятості принесло позитив-
ні результати в подоланні сільського безробіття. Так, у 2009–
2010 фінансовому році в Індії на програму сільської зайнятості
було витрачено майже 10 млрд дол., тобто близько 1 % ВВП. У
цій програмі взяли участь 53 млн домогосподарств. Кожне до-
могосподарство в середньому відпрацювало 54 робочі дні. Зна-
чну участь в громадських роботах у сільській місцевості взяли
знедолені групи населення, в тому числі більше половини з них
жінки.

Поліпшення умов праці та виплати мінімальної заробітної
плати сільським мешканцям позитивно позначилося на приват-
ному сегменті ринку праці, оскільки сформували потребу в ана-
логічних покращеннях. Це принесло користь усім сільським ме-
шканцям. Унаслідок дії програми сільської зайнятості уповільни-
лася міграція селян до міст. Кошти, зароблені на громадських ро-
ботах, селяни витрачали переважно на придбання активів (волів,
велосипедів), виплати кредитів за будинки, внесення плати за на-
вчання дітей і на виконання соціальних зобов’язань. Таким чи-
ном, реалізація норм ухваленого в Індії закону про гарантії за-
йнятості в сільських районах спрямована не тільки на подолання
сільського безробіття, а й на підвищення рівня доходів населення
сільської місцевості.

Узагальнюючи викладене, доходимо певних висновків щодо
основних тенденцій у державній підтримці сільськогосподарсь-
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кого виробництва та сільського розвитку, що спостерігаються як
у розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються [365]:

— визнання сільського господарства стратегічною галуззю
економіки і забезпечення їй пріоритету державної підтримки;

— поширення концепції багатофункціональності сільського
господарства та диверсифікації сільської економіки, усвідомлен-
ня урядами того, що функції сільського господарства в сучасно-
му цивілізованому суспільстві виходять далеко за межі виробни-
цтва сільськогосподарської продукції;

— збільшення загального обсягу державної підтримки сільсь-
кого господарства, перерозподіл бюджетних коштів, що виділя-
ються на сільське господарство, на користь фінансування розвитку 
сільських територій, їх інфраструктури, здійснення природоохо-
ронних заходів, вирішення екологічних проблем сільської місце-
вості на тлі скорочення прямої підтримки товаровиробників;

— пріоритет державної підтримки мають дрібні і середні то-
варовиробники сільськогосподарської продукції, особливо сі-
мейні ферми. Фінансування програм, в яких вони беруть участь,
не скорочується навіть у кризові періоди. Підтримується інтегра-
ція дрібних ферм у виробничо-маркетинговий ланцюг,
об’єднання їх в кооперативи;

— активне використання програмно-цільового методу у вирі-
шенні проблем соціально-економічного розвитку сільських тери-
торій.

Безумовно, це далеко не повний перелік тенденцій, але це 
найвагоміші з тих, які необхідно брати до уваги в Україні розро-
бляючи соціально-економічну політику розвитку села та сільсь-
кого господарства. Слід зазначити, що в Україні основні із цих 
тенденцій задекларовано в багатьох нормативно-правових актах, 
котрі визначають напрями соціально-економічного розвитку і, 
зокрема, в документах, що регламентують розвиток села і сільсь-
кого господарства і спрямовані на подолання проблем сільського 
безробіття та бідності сільського населення. Йдеться про такі за-
кони та державні програми, як Закони України: «Про зайнятість», 
«Про особисте селянське господарство», «Про державну підтри-
мку сільського господарства в Україні» та ін. [219, 225, 276], а 
також про Програми: «Програма сприяння зайнятості населення 
та симулювання створення нових робочих місць на період до 
2017 р.» [236], «Державна цільова програма розвитку українсько-
го села на період до 2015 р.» [234], «Державна цільова програма 
подолання та запобігання бідності на період до 2015 р.» [237], 
«Загальнодержавна цільова програма збереження та розвитку
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трудового потенціалу України на період до 2017 р.» [234] тощо.
Але, на жаль, доводиться констатувати, що численні державні
програми малоефективні і майже не втілені в господарську прак-
тику. З огляду на вирішення проблеми сприяння сільській зайня-
тості та забезпечення гідного рівня життя на селі виникає потреба
в аналізі причин неефективності окремих програмних документів
та інституціонального середовища загалом у цій частині соціаль-
но-трудових відносин в Україні.

4.3. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ

ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Одним з найзагальніших міжнародних документів, що визна-
чає загальносвітові орієнтири і пріоритети розвитку людства у 
ХХІ столітті, є Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ), які вперше були 
сформульовані в Декларації тисячоліття ООН у 2000 році і охоп-
лювали період до 2015 року. 189 країн світу взяли на себе зо-
бов’язання щодо їх досягнення. Україна приєдналася до Декла-
рації Тисячоліття у 2000-му і зобов’язалася досягти таких семи 
цілей: подолання бідності; забезпечення якісної освіти впродовж 
життя; забезпечення гендерної рівності; зменшення дитячої сме-
ртності; поліпшення здоров’я матерів; обмеження поширення 
ВІЛ-інфекції, СНІДу й туберкульозу та сталого розвитку довкіл-
ля. Через різні причини жодна ціль повною мірою не була досяг-
нута. У 2010 році на Саміті ООН з питань оцінювання прогресу в 
досягненні ЦРТ розпочалася робота з визначення нових цілей 
розвитку — «Порядку денного розвитку після 2015 року» (ПДР 
2015). Основними складовими нового порядку денного розвитку 
визнано чотири: забезпечення миру та злагоди; захист прав лю-
дини; зменшення нерівності та сприяння сталому розвитку.

ПДР 2015 широко обговорюється в усьому світі, в багатьох 
країнах проводять національні та регіональні консультації, для 
чого створено глобальні платформи, через які здійснюються еле-
ктронні опитування. В Україні з метою визначення пріоритетних 
орієнтирів розвитку в таких консультаціях узяли участь майже 
30 тис. осіб. Проведені опитування показали, що понад 80 %
українців незадоволені рівнем і якістю життя [177]. Чи не 
найгострішою проблемою вони називали нерівність у різних її 
вимірах і недотримання прав людини. Показово, що практично всі 
дискусії зводилися до   проблем    у    сфері    зайнятості  та гідної
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праці, що ще раз підкреслює зростаючу актуальність даної про-
блеми для українського суспільства.

Українським суспільством визначено вісім пріоритетів розви-
тку на період після 2015 року (Дод. Б). Аналіз місту заходів, яких, 
на думку опитаних, необхідно вжити для досягнення означених 
пріоритетів, показує, що майже всі з них прямо чи 
опосередковано стосуються вирішення проблеми зайнятості і, 
зокрема, сільської ( рис. 4.7). Наприклад, у рамках пріоритету 
« рівність можливостей і соціальна справедливість» виокремлено 
такий захід, як забезпечення розвитку сільських і депресивних 
територій задля подолання негативних наслідків нерівності за 
місцем проживання. Очевидно, що реалізація такого заходу 
передбачає відновлення та розвиток об’єктів соціальної, 
побутової, культурної інфраструктури на селі, що означає збіль-
шення кількості робочих місць у сфері послуг і розширює мож-
ливості працевлаштування сільського населення з відповідною 
освітою та професійною підготовкою. У цьому контексті підви-
щенню попиту на працівників сфери охорони здоров’я сприятиме 
забезпечення доступності медичних послуг усім громадянам 
України незалежно від їхніх статків і місця проживання, що вио-
кремлено в рамках пріоритету «Ефективна охорона здоров’я та 
зростання тривалості здорового життя».
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Рис. 4.7. Пріоритети розвитку, визначені українським суспільством
на період після 2015 року, підтримка пріоритету

Джерело: сформовано автором на підставі: [177].

Зростанню попиту на працівників освітньої сфери в сільській
місцевості сприятиме усунення нерівності доступу населення до
якісної освіти, що має реалізуватися в рамках пріоритету «Досту-
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пна і якісна освіта». Також необхідно виділити відновлення регі-
ональної, соціальної, комунальної та культурної інфраструктури 
для розвитку регіональних ринків праці. Він передбачається для 
досягнення пріоритету «Розвинена інфраструктура», який, окрім 
росту попиту на робочу силу у сфері обслуговування населення, 
сприятиме підвищенню мобільності сільської робочої сили, а 
отже, розширенню можливостей щодо працевлаштування.

На окрему увагу заслуговує пріоритет № 4 «Гідна праця», усі
завдання, якого спрямовані на сприяння сільській зайнятості. Це
забезпечення права на працю, посилення зв’язку між трудовими
доходами та соціальним захистом, розвиток самозайнятості, під-
тримка малого й середнього бізнесу як джерела робочих місць і
забезпечення зайнятості соціально вразливих верств населення.

Пріоритет «Модерна економіка – формування інноваційної
моделі розвитку» окреслює горизонти розвитку сільської еконо-
міки в напрямі її диверсифікації. Зокрема, йдеться про необхід-
ність розвитку зеленої ресурсоефективної економіки та надання
пріоритету трудомістким і наукомістким видам діяльності; упро-
вадження сучасних інноваційних технологій, розвиток приватної
ініціативи, підтримку малого та середнього бізнесу, диверсифі-
кацію енергопостачання. Зрозуміло, що інноваційна орієнтація
аграрної економіки зумовлюватиме скорочення робочих місць в
аграрному секторі. Разом з тим це створюватиме можливості що-
до зростання попиту на робочу силу в трудомістких і наукоміст-
ких виробництвах, які можуть бути розміщені на сільських тери-
торіях. Диверсифікації сільської економіки сприятиме пріоритет
«Здорове довкілля», оскільки в його заходах передбачено впро-
вадження технологій відновлюваної й альтернативної енергети-
ки, розвиток «зеленої економіки», зниження ресурсовитратності
аграрного виробництва тощо.

Зазначені заходи сприятимуть модернізації сільськогосподар-
ського виробництва, вивільненню з нього робочої сили та спря-
мування її у сферу розвитку екологічного потенціалу сільських
територій. Отже, забезпечення зайнятості населення сільських
територій має йти у руслі досягнення пріоритетів Порядку денно-
го розвитку після 2015 року. ЦРТ — це довгостроковий стратегі-
чний документ, який гармонізується з національними пріорите-
тами розвитку країн. Значну допомогу в досягненні ЦРТ надає
ООН через розгалужену систему інститутів і програм розвитку.
Функції координатора при цьому покладено на ПРООН. Резуль-
тати діяльності відображаються у щорічних доповідях Генераль-
ного секретаря ООН.
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Оскільки ЦРТ слугують орієнтирами в розробленні націона-
льних стратегій соціально-економічного розвитку, то у націона-
льній Стратегії сталого розвитку України-2020, ухваленій на по-
чатку 2015 року, пріоритети розвитку тисячоліття знайшли своє 
відображення, що видно з самої назви Стратегії, в яку винесено 
сталий розвиток. До речі, концепція сталого розвитку без перебі-
льшення може вважатися центральною у ЦРТ. Загалом поняття 
сталого розвитку було сформульовано в Ріо-де-Жанейро у червні 
1992 року на конференції ООН з довкілля та розвитку. Найбіль-
шим її досягненням стало визнання того, що проблеми розвитку 
та проблеми довкілля не можуть більше розглядатися окремо. На 
конференції було визначено основні напрями міжнародної спів-
праці у сфері розв’язання глобальних проблем людства на перс-
пективу. На цій конференції було запропоновано концепцію ста-
лого розвитку людства, що передбачає взаємоузгодження трьох 
векторів розвитку: економічного, екологічного і соціального. У 
цій концепції сталий розвиток розглядається як такий, що поро-
джує економічне зростання, але справедливо розподіляє його ре-
зультати, більше відновлює навколишнє середовище, ніж руйнує 
його, збільшує можливості людей, а не робить їх біднішими. Ста-
лий розвиток надає пріоритет бідним, розширенню їх можливос-
тей і забезпеченню їх участі в прийнятті рішень. Іншими словами
— це розвиток, у центрі якого людина, він орієнтований на збе-
реження природи, забезпечення зайнятості, реалізацію прав жі-
нок, молоді та інших соціально вразливих верств населення. От-
же, нині це одна з найпрогресивніших концепцій, а те, що її взято 
за підґрунтя національної стратегії, дає певні підстави для споді-
вань на краще майбутнє.

Отже, в основу Стратегії України-2020, окрім принципу ста-
лості та збалансованості, покладено нову національну ідею, яка
сформульована як ідея гідності, свободи і майбутнього, вона ста-
вить на меті досягнення в Україні європейських стандартів життя
та вихід країни на провідні позиції у світі. Задля досягнення цьо-
го визначено чотири вектори руху: вектор розвитку, вектор без-
пеки, вектор відповідальності та вектор гордості [240]. У рамках
кожного з них передбачено здійснення певного набору структур-
них реформ, і найбільше планується їх провести у напрямі досяг-
нення сталого економічного розвитку, становлення сильної еко-
номіки, що базується на передових інноваціях — вектор
розвитку. Сюди входять 62 реформи: адміністративна, судова,
фінансового сектору, ринку капіталів, сфери трудових відносин і
багато інших. Важлива роль у реалізації Стратегії-2020 відво-
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диться аграрному сектору економіки (передбачено реформи сіль-
ського господарства та земельну реформу). Адже протягом
останніх років сектор помітно зміцнює свої позиції і на внутріш-
ньому, і на зовнішньому ринках.

Сучасний етап розвитку аграрного сектору економіки України
характеризується зростанням економічної, соціальної та екологі-
чної асиметрії. На тлі деякого економічного зростання (збіль-
шення обсягів ВВП, покращання фінансових результатів, проду-
ктивності праці) загострюються екологічні проблеми сільського
господарства та проблеми соціально-економічного розвитку села.
Внаслідок нераціональної сільськогосподарської діяльності, під-
порядкованої ринковому принципу максимізації прибутку, ви-
снажуються ґрунти, забруднюється навколишнє середовище в
сільській місцевості. За даними Національної доповіді «Про стан
родючості ґрунтів України» майже половину обстежених ґрунтів
становлять ґрунти з низьким і дуже низьким вмістом гумусу [208,
с. 94]. Селяни, як виробники сільськогосподарської продукції,
практично не відчувають вигоди від економічної ефективності
аграрного виробництва. З року в рік скорочується кількість ро-
бочих місць у сільській місцевості, однією з найнижчих залиша-
ється оплата праці у сільському господарстві, занепадає сільсь-
ка соціальна інфраструктура. Ці та інші негативні процеси
зумовлюють низький рівень життя на селі, депопуляцію сільсько-
го населення і деградацію сільських територій. Однією з найак-
туальніших проблем сільського розвитку нині залишається про-
блема зайнятості населення у сільській місцевості.

Для розвитку ефективного ринку праці в сільській місцевості
необхідна консолідації зусиль органів управління всіх рівнів:
державної виконавчої влади, місцевого самоуправління, підпри-
ємницьких структур та інших зацікавлених осіб. Нині потрібне
посилення державного регулювання у забезпеченні сільського
розвитку і, зокрема, у вирішенні проблем зайнятості сільського
населення. Забезпечення ефективної сільської зайнятості має
здійснюватися в рамках національної стратегії зайнятості та
стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій.
З огляду на європейський вектор розвитку України національна
аграрна політика і практика сільськогосподарського господарю-
вання мають ґрунтуватися на проголошених Євросоюзом пріори-
тетах сільського розвитку.

Щодо стратегії зайнятості, то така в Україні поки що відсутня,
хоча зростаюча складність і гострота проблем зайнятості, очеви-
дно потребують розробки такої стратегії, як комплексного бачен-
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ня їх розв’язання, тим більше що досвід Євросоюзу переконливо
свідчить, що без стратегічного планування вирішити численні,
багатоаспектні та багаторівневі проблеми ринку праці і зайнятос-
ті навряд чи можливо.

Нормативно-правовою базою регулювання зайнятості в Укра-
їні, окрім Конституції України та Кодексу законів про працю, ви-
ступають закони України: «Про зайнятість», де визначена держа-
вна політики щодо регулювання зайнятості, та «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття» [224], яким врегульовуються порядок, норми, проце-
дури виплати допомоги з безробіття, та інші закони, укази, по-
станови кабінету міністрів тощо.

Попри те, що в зазначених нормативно-правових актах задек-
ларовано європейські пріоритети і стандарти у сфері праці, відсу-
тність національної стратегії зайнятості призводить до супереч-
ностей, дублювань і різночитань окремих положень. Не вдаючись
до детального аналізу чинної нормативно-правової документації,
спинімося на окремих аспектах Закону «Про зайнятість» у кон-
тексті аналізу міри його сприяння розв’язанню проблем зайнято-
сті сільського населення. Закон України «Про зайнятість» ухва-
лено 1991 року, нова редакція — 2012 рік. Багато в чому він
сприяв удосконаленню регулювання соціально-трудових відно-
син зайнятості в Україні, разом з тим, закон піддається серйозній
справедливій критиці експертів соціально-трудової сфери [339].
Зокрема, Закон містить деякі положення, що зумовлюють мож-
ливість неефективного використання державних коштів на реалі-
зацію політики зайнятості, ускладнюють становище окремих ка-
тегорій учасників соціально-трудових відносин. Наприклад,
Закон не враховує положення Державної цільової соціальної про-
грами з подолання та запобігання бідності на період до 2015 ро-
ку, зокрема не регулює надомну працю тощо.

У цьому зв’язку важливо звернути увагу на кілька моментів,
що перешкоджають вирішенню проблем сільської зайнятості.
Так, ст. 4 Закону до зайнятих відносить членів особистих селян-
ських господарств (ОСГ). Ця норма з’явилася в попередній реда-
кції після ухвалення Закону України «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо зменшення впливу світової фінансо-
вої кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 № 799-
VI. Через це відбулося переміщення значної частини селян до ка-
тегорії зайнятих, що штучно ніби знизило рівень сільського без-
робіття. Насправді ж ця норма сприяла приховуванню реального
рівня безробіття та позбавила великий прошарок селянства мож-
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ливості звернення до державної служби зайнятості та зрештою,
взагалі, їхнього соціального захисту від безробіття. Слід, відміти-
ти, що в дійсності далеко не кожне ОСГ реально може забезпечи-
ти рівень доходу, що відповідає мінімальній заробітній платі. У
Законі України «Про особисте селянське господарство» ОСГ ви-
значається як господарська діяльність, яка проводиться без ство-
рення юридичної особи фізичною особою індивідуально або осо-
бами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і
спільно проживають з метою задоволення особистих потреб
шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподар-
ської продукції, реалізації її надлишків і надання послуг з вико-
ристанням майна особистого селянського господарства, у тому
числі у сфері сільського зеленого туризму [225, ст. 1.]. Загалом
діяльність, пов’язана з веденням ОСГ, не відноситься до підпри-
ємницької діяльності, а селяни, які ведуть ОСГ, можуть бути від-
несені до категорії зайнятого населення за двох умов. По-перше,
коли робота в ОСГ є для селян основною, тобто члени ОСГ про-
тягом 12 місяців, що передували дню звернення до Державної
служби зайнятості, займалися лише веденням ОСГ [239]. По-
друге, розрахунковий місячний дохід на одного члена повинен
бути не меншим розміру мінімальної заробітної плати. Порядок
визначення розрахункового місячного доходу на одного члена
особистого селянського господарства встановлював КМУ, але
відповідна Постанова втратила чинність ще у березні 2009 року.

Наявні ОСГ умовно можна поділити на товарні і нетоварні. 
Перші — це ОСГ, які мають надлишки продукції, а отже можуть 
реалізовувати їх, надавати послуги, використовуючи майно гос-
подарства (у т.ч. у сфері сільського зеленого туризму) і відповід-
но отримувати дохід. У других, нетоварних ОСГ, виробництво 
здійснюється для задоволення власних потреб, тобто вироблена 
продукція зовсім не реалізується, або реалізується в дуже малих 
обсягах. Отже, члени ОСГ другого типу, а їх переважна біль-
шість, не можуть вважатися зайнятими, оскільки через малі роз-
міри ділянок не можуть забезпечити зазначеного рівня доходів. 
Окрім того, існує проблема щодо порядку визначення членства в 
ОСГ, входу та виходу з нього. В дійсності встановити його до-
сить важко, як важко і визначити середньомісячний дохід у ОСГ. 
Зрозуміло, що повальне віднесення всіх членів ОСГ до категорії 
зайнятих суттєво погіршує їх становище, оскільки істото обме-
жує доступ до соціальних послуг тих членів ОСГ, які їх реально 
потребують. Отже, Закон України «Про зайнятість населення» не 
врегульовує питань соціальних гарантій для членів ОСГ щодо за-
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хисту на випадок безробіття і в такий спосіб консервує наявну
несприятливу ситуацію на сільському ринку праці.

Привертає увагу й те, що Закон хоч і зазначає, що метою дер-
жавної політики у сфері зайнятості є сприяння зайнятості насе-
лення у сільській місцевості (п. 3, ч. 2, ст. 15), проте конкретні
механізми та напрями такого сприяння не розроблені. Нема ясно-
сті, що саме мається на увазі: чи працевлаштування селян до від-
мінних від ОСГ господарських форм, чи залучення сторонніх
працівників до роботи на селі. Таким чином мета залишається
простою декларацією благих намірів і не сприяє вирішенню на-
гальних проблем. Ці та інші вади в зазначеному законодавстві
перешкоджають ефективному регулюванню сільської зайнятості
й багато в чому зумовлені відсутністю єдиної стратегії розвитку
сільських територій і забезпечення зайнятості сільського насе-
лення.

Іншим проблемним питанням є суперечність норми ст. 4 зі 
ст. 28 (щодо залучення молодих працівників до роботи у сільській 
місцевості). Йдеться про те, що за відсутності достатньої кількості 
робочих місць для місцевого населення та заходів з перенавчання 
й отримання роботи тих селян, що вже проживають на селі, ство-
рення особливих умов для молоді може спровокувати посилення 
соціальної напруженості на селі. Викликають питання і сумніви 
стосовно зміни Закону щодо суб’єктів регулювання зайнятості, зо-
крема такі, що стосуються введення нового суб’єкта регулювання 
ринку праці, яким визначено Центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення і тру-
дової міграції та координується Міністром — керівником центра-
льного органу виконавчої влади у сфері соціальної політики. Але 
оскільки такого органу не існує, підвідомчість новоствореного 
центрального органу залишається незрозумілою. Іншою пробле-
мою Закону є те, що він не визначає і не розмежовує завдань і 
повноважень органів, що забезпечують формування та реалізацію 
державної політики у сфері зайнятості, зокрема Кабміну міністрів 
та окремих центральних органів виконавчої влади, передусім, з 
питань фінансів та економічного розвитку, місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Суттєвим недоліком нового Закону є усунення ним від регу-
лювання сфери зайнятості Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України. Так, у ст. 17, що визначає перелік органів, що
забезпечують формування і реалізацію політики зайнятості, його
не має, в той час, як низка функції передбачає активну участь
Мінекономрозвитку в регулюванні зайнятості та ринку праці. Без
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цього міністерства політика зайнятості надалі буде відірваною
від загальної стратегії соціально-економічного розвитку, що не
сприятиме її ефективності.

Наведені та інші численні недоліки й неточності Закону дають
підстави для висновку, що нині в Україні відсутня цілісна страте-
гія зайнятості та розвитку ринку праці, а отже, сфера сільської
зайнятості залишається неврегульованою. Для розв’язання зазна-
чених проблем необхідним є розроблення такої стратегії та узго-
дження її з інвестиційною, промисловою, аграрною, податковою
та соціально-демографічною політикою. Внесення змін до закону
має провадитися після визначення пріоритетів і стратегічних ці-
лей розвитку праці в Україні. Крім того, потребує гармонізації
національне законодавство, що регулює соціально-трудову сферу
з ратифікованими міжнародними нормативно-правовим актами
та збалансовує інтереси всіх сторін соціального діалогу з обов’яз-
ковим забезпеченням примату інтересів найманих працівників і
дотримання їхніх трудових прав.

Нині пріоритетні напрями регулювання сільської зайнятості 
визначає Стратегія розвитку аграрного сектору економіки Украї-
ни на період до 2020 р. [241]. Вона була розроблена у відповідь 
на загострення проблем соціально-економічного розвитку села і 
схвалена Кабінетом Міністрів України у жовтні 2013 року. Стра-
тегія мала 3 блоки заходів. Перший блок присвячений створенню 
умов для нарощування притоку інвестицій, виходу на зовнішні 
ринки та приведення рівня організації внутрішнього ринку до єв-
ропейських стандартів. Другий блок Стратегії орієнтований на 
створення комфортного інвестиційного клімату і сприятливої со-
ціоінвестиційної сфери в сільських регіонах. У його рамках було 
передбачено розвиток усіх форм кооперації на селі та входження 
малих і середніх товаровиробників у організовані аграрні ринки. 
Третій блок Стратегії спрямований на формування ефективної 
інноваційної структури агрокомплексу. Заходи цього блоку Стра-
тегії включали максимальне оновлення технічної інфраструкту-
ри, впровадження нових технологій на всіх рівнях господарю-
вання, що мало на меті підвищення продуктивності праці.

Значна увага у Стратегії приділялася вирішенню проблем за-
йнятості сільського населення. Так, однією з найголовніших
стратегічних цілей розвитку аграрного сектору у Стратегії було ви-
значено сприяння розвитку сільських поселень і формування сере-
днього класу на селі через забезпечення зайнятості сільського на-
селення та підвищення їх доходів. Ці цілі планувалося вирішувати
на ряду з такими стратегічними напрямами, як гарантування про-
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довольчої безпеки держави; забезпечення прогнозованості розвит-
ку та довгострокової стійкості аграрного сектору на основі його ба-
гатоукладності; підвищення інвестиційної привабливості галузей 
аграрного сектору та фінансової безпеки сільськогосподарських 
підприємств; підвищення конкурентоспроможності продукції, 
ефективності галузей, стабільності ринків; розширення участі 
України у забезпеченні світового ринку продукцією сільського 
господарства та продовольства; раціонального використання 
сільськогосподарських земель та зменшення техногенного наван-
таження аграрного сектору на довкілля [241].

Визначені Стратегією цільові орієнтири розвитку аграрного сек-
тору, які передбачали нарощування виробництва сільськогосподар-
ської продукції, давали надію на збільшення кількості робочих
місць у сільській місцевості. Зокрема, очікувалося збільшення за-
йнятості сільського населення як у сільськогосподарському вироб-
ництві, так і в позааграрній діяльності. Щодо зростання аграрної за-
йнятості сільського населення, то її підґрунтям слугували заявлені у
Стратегії 2020 такі цільові орієнтири розвитку галузі: збільшення
обсягів валової продукції сільського господарства у 1,3 разу порів-
няно із 2012 роком; збільшення обсягів експорту сільськогосподар-
ської продукції та продовольства на 3–4 % щорічно. Крім того, пла-
нувалося забезпечення пропозиції основних видів сільськогос-
подарської продукції та продовольства (зерна, молока, м’яса, цукру,
яєць, соняшникової олії, овочів) вітчизняного виробництва на внут-
рішньому ринку на рівні не менше 80 % від внутрішнього попиту.

Для підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору
передбачалося зменшення витрат енергетичних ресурсів на 1 т
виробленої продукції в середньому на 1–2 % щорічно; створення
та функціонування саморегулівних організацій у всіх агропроду-
ктових ланцюгах; збільшення питомої ваги сільськогосподарсь-
кої продукції, що реалізується за довгостроковими контрактами,
у загальному обсязі реалізації на 1 % щорічно. Упродовж двох
років планувалося отримати майже 30 млрд грн інвестицій і
створити 32 тис. робочих місць у сільській місцевості [248].

Галузями пріоритетної підтримки у тваринництві було назва-
но м’ясне скотарство, свинарство, козівництво, вівчарство, кро-
ликівництво, бджільництво, індиківництво. Розвиток цих галузей
передбачався за рахунок мотивації сімейних, малих і середніх го-
сподарств та їх кооперативів. Актуальними визнавалися як роз-
виток малих форм господарювання, так і підтримка великих гос-
подарств з високим рівнем автоматизації і механізації (як,
наприклад, свинарство).
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У молочному скотарстві акцент було зроблено на розвиток сі-
мейних, малих і середніх господарств і їх кооперативних організа-
цій, що планувалося досягти за рахунок становлення і розвитку ре-
гіональних торгових марок із виробництва усіх видів сирів, інших
молочних продуктів підвищеної доданої вартості. Крім того, під-
вищити конкурентоспроможність молочного скотарства передба-
чалося шляхом розвитку довгострокових контрактних відносин із
молокопереробними підприємствами цільно- та кисломолочного
напрямів, виробництва сухого молока (переважно для постачання
на експорт). Стратегія розвитку тваринництва орієнтована на роз-
виток сімейних ферм і їх кооперативних організацій мала сприяти
збільшенню кількості робочих місць у цій галузі, отже і послаб-
ленню проблем зайнятості у сільській місцевості.

Зростання кількості робочих місць планувалося і у рослинни-
цтві. У цій галузі сільського господарства Стратегією передбача-
лася підтримка відродження та розвитку галузей, які були прак-
тично втрачені громадським сектором аграрного виробництва
(ягідництво, садівництво, виноградарство та непромислове вино-
робство, овочівництво тощо). Їх розвиток також планувався за
рахунок мотивації сімейних, малих і середніх господарств і їх ко-
оперативів.

Оскільки сільська економіка — це не тільки сільськогосподар-
ське виробництво, в ній зосереджені підприємства видобувних і
переробних галузей промисловості, заклади сфери послуг, соціаль-
ної та виробничої інфраструктури тощо. Розвиток цих галузей, збі-
льшення кількості їх підприємств у сільській місцевості сприятиме
зменшенню напруження на сільському ринку праці. Тому передба-
чений Стратегією розвиток харчової та переробної промисловості;
стимулювання виробництва нових видів продукції (біоетанолу,
ріпакової та соєвої олії) та розширення виробництва дитячого ха-
рчування, харчових концентратів також потенційно сприяють
підвищенню зайнятості сільського населення. Розширенню поза-
аграрної зайнятості сільського населення мав сприяти розвиток
лісового та рибного господарства. Щодо останнього в рамках
Стратегії планувалася підтримка розвитку аква- та марикультури
на водних об’єктах загальнодержавного та місцевого значення.

Визначені у Стратегії напрями розвитку агросектору є актуа-
льними і співзвучними векторам САП ЄС, але, невідпрацьова-
ність механізмів їх реалізації, недостатнє фінансування й відсут-
ність належного контролю за їх виконанням та інші причини
суб’єктивного та об’єктивного характеру істотно перешкодили її
втіленню у господарську практику. З огляду на це на початку
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2015 року розпочато роботу над новою Стратегією розвитку аг-
рарного сектору на період до 2020 року, яка отримала назву Єди-
ної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та
сільських територій на 2015–2020 роки [81]. Проект Стратегії
розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства
шляхом консультацій з усіма зацікавленими сторонами (агробіз-
несом, представниками громадянського суспільства, міжнарод-
ними донорами). Проект стратегії підтримала Національна рада
реформ у листопаді 2015 року.

Стратегією визначено 10 пріоритетних напрямів реформуван-
ня (рис. 4.8).

1. Бізнес-клімат, протидія корупції, стабільна правова система

2. Земельна реформа

10. Захист довкілля та управління природними ресурсами

9. Освіта, наука і дорадчі послуги

8. Міжнародні ринки і торговельна політика

3. Інституціональна реформа

4. Продовольча безпека

5. Оподаткування

6. Агропродовольчі ланцюги доданої вартості

7. Сільський розвиток

Рис. 4.8. Пріоритетні напрями реформування
сільського господарства до 2020 року

Джерело: сформовано автором за: [81].

Розв’язання проблем соціально-трудової сфери, як свідчить
прогресивний досвід, і практика врегулювання цих проблем у
розвинених країнах передбачає застосування програмного-
цільового підходу. В Україні на розв’язання гострих проблем у
сфері зайнятості наприкінці 2012 року було розроблено «Про-
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граму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення 
нових робочих місць на період до 2017 р.». Програма була за-
тверджена постановою Кабінету Міністрів України у жовтні 2012 
року [236]. Ухвала цього документа була зумовлена необхідніс-
тю визначити стратегію та напрями державної політики у сфері 
зайнятості населення та забезпечити їх втілення в господарську 
практику шляхом координації діяльності центральних і місцевих 
органів виконавчої влади.

Цілями цієї Програми визначено створення умов для підви-
щення рівня зайнятості населення; стимулювання заінтересова-
ності роботодавців у створенні нових робочих місць; збережен-
ня та розвиток трудового потенціалу та підвищення ролі 
учасників соціального діалогу, зацікавлених у позитивних зру-
шеннях на ринку праці. Реалізація зазначених цілей мала приве-
сти до розширення можливостей реалізації права громадян на 
гідну працю й підвищення їх доходів, що визнано за головну 
мету програми.

Розв’язанню проблем зайнятості сільського населення, змен-
шенню його безробіття у Програмі відводиться чільне місце, 
оскільки труднощі із працевлаштуванням населення сіл, селищ і 
малих міст визначено серед найактуальніших проблем сучасного 
ринку праці поряд з проблемами нелегальної зайнятості, низько-
го кваліфікаційного рівня робочої сили, недостатнього розвитку 
малого підприємництва, молодіжного безробіття, проблем не-
узгодженості ринку освітніх послуг з потребами вітчизняного 
ринку праці та інших.

Програма визначала пріоритетні напрями забезпечення підви-
щення рівня зайнятості сільського населення:

— підвищення ефективності аграрного виробництва та конку-
рентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції
з урахуванням досвіду Європейського Союзу щодо розвитку аг-
рарного ринку та засад спільної аграрної політики;

— розширення можливостей реалізації продукції особистих
селянських господарств;

— удосконалення системи сертифікації сільськогосподарської
продукції відповідно до європейських стандартів;

— диверсифікації ринків збуту вітчизняної сільськогосподар-
ської продукції;

— сприяння розвитку мережі сільськогосподарських вироб-
ничих і обслуговувальних кооперативів для забезпечення заготі-
влі, зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської
продукції;
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— розвитку транспортної, сервісної та соціальної інфраструк-
тури в сільській місцевості для стимулювання зацікавленості ін-
весторів;

— удосконалення системи трудових відносин на підприємст-
вах аграрного сектору економіки та стимулювання зацікавленості
членів особистих селянських господарств у загально-
обов’язковому державному соціальному страхуванні;

— сприяння розвитку екологічного (зеленого), сільського ту-
ризму, народних художніх промислів, рекреаційно-туристичного
підприємництва в сільській місцевості;

— стимулювання зацікавленості молоді у працевлаштуванні в
сільській місцевості.

На підвищення рівня зайнятості сільського населення були 
спрямовані й інші напрями, визначені у програмі як пріоритетні. 
Зокрема, це:

— розширення сфери застосування праці та стимулювання за-
цікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

— підвищення професійного рівня та конкурентоспроможнос-
ті економічно активного населення;

— підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та
вдосконалення механізму регулювання трудової міграції;

— сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захис-
ту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці тощо.

У контексті розв’язання проблем зайнятості сільського насе-
лення та підвищення рівня його життя варто згадати про Держав-
ну цільову програму розвитку українського села на період до
2015 року [234], затверджену постановою Кабінету Міністрів
України від 19.09.2007 № 1158, оскільки вона також містить
окремі положення щодо стимулювання сільської зайнятості. Ос-
новною метою Програми було визначено забезпечення життєзда-
тності сільського господарства, його конкурентоспроможності,
гарантування продовольчої безпеки країни, та збереження селян-
ства як носія української ідентичності, культури і духовності, що
неможливо без розв’язання проблеми зайнятості в сільській міс-
цевості.

Разом з тим Програму повною мірою не вдалося втілити у
практику господарювання через низку причин організаційного та
фінансового характеру. Так, щодо першого, то істотними недолі-
ком розроблення Програми стало те, що всупереч вимогам по-
станови Кабміну України від 31.01.2007 № 107 «Про затверджен-
ня Порядку розроблення та виконання державних цільових
програм» вона не містила розподілу обсягів фінансування її захо-
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дів на 2011–2015 роки й не визначала на цей період результатив-
них показників. Крім того, Програма була недостатньо узгодже-
ною в частині виконавців, завдань і заходів. Іншим недоліком ре-
алізації програми було запізнювання з ухваленням відповідних 
нормативно-правових актів. Визначені Програмою до розроблен-
ня й ухвалили акти законодавства на першому етапі її виконання 
(2008–2009 роки) не були прийняті. Так, з-поміж 140 
законодавчих актів більшість ухвалено на другому етапі, що не 
сприяло ефективній реалізації Програми. При цьому навіть 
ухвалені нормативно-правові акти на другому етапі виконання 
Програми (2010–2011 роки) недосконалі й неузгоджуються між 
собою, що негативно позначилося на її результативності [228, с. 
7]. Фінансовий аспект реалізації Програми нереалізований через
мізерні обсяги фінансування її заходів. Так, за результатами ау-
диту Програми виконавцями програми (44 суб’єктами владних
повноважень) і головними розпорядниками коштів державного
бюджету на її заходи у 2008–2011 роках було спрямовано лише
68,2 % від запланованого обсягу. Як наслідок, заходи, передбаче-
ні на цей період Програмою, у повному обсязі не були виконані
(рис. 4.9).
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Рис. 4.9. Обсяги виконання програми введення об’єктів
соціальної сфери у 2008–2011 роках, % до запланованих

Джерело: сформовано автором за: [228].

У 2011 році на виконання Програми за бюджетними програ-
мами використано кошти державного бюджету в сумі 3 391,4 млн 
грн (загальний фонд — 2 539,6 млн грн, спеціальний фонд —
851,8 млн грн), що становить 86,1 % від запланованих показників 
(Дод. В).
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Дуже обмеженим було фінансування розвитку соціальної сфе-
ри села. Так, кошти на компенсацію витрат, понесених підприєм-
ствами агропромислового комплексу, з будівництва об’єктів со-
ціальної сфери у сільських населених пунктах у рамках Програми
взагалі не виділялися, хоч і були передбачені. В цілому на заходи
з розвитку соціальної сфери та сільських територій у 2008–2011
роках було спрямовано лише 14,1 % від прогнозного обсягу, пе-
редбаченого на цей період Програмою. Як наслідок, скоротилася
мережа загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місце-
вості, лікарняних закладів і бібліотек [228, с. 31].

Іншим недоліком реалізації програми був недостатній конт-
роль за використанням фінансових ресурсів. Через неналежний
внутрішній контроль з боку головних розпорядників у 2011 році
26,3 млн грн з державного бюджету, спрямованих на виконання
заходів Програми, було використано з недоліками та порушен-
нями. Крім того, у цей період головними розпорядниками було
допущено неефективне управління ще 40 млн грн.

Узагальнюючи аналіз даних програм, можна констатувати 
прогресивність та актуальність закладених в них заходів і водно-
час невисоку їх ефективність, адже проблеми у сфері сільської 
зайнятості практично не втрачають, а подекуди набувають ще бі-
льшої гостроти. Причин цьому кілька, найсерйознішими з них, 
окрім названих (відсутності цілісної стратегії та неузгодженості 
вітчизняної нормативно-правової бази з міжнародною), є такі:

⎯ недостатні обсяги державного фінансування державних
цільових програм (ДЦП) та інвестиційних проектів (ІП), які
практично «проїдаються» підприємствами, бо їх вистачає лише
на заробітну плату й поточні витрати, що унеможливлює впрова-
дження інновацій у виробництво спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності продукції, послуг та робочої сили;

⎯ істотна нерівномірність розподілу коштів державного бю-
джету та ДЦП за регіонами, переважна концентрація їх у регіо-
нах з високим рівнем соціально-економічного розвитку. Так, за
деякими дослідженнями, з 560 тис. новостворених у 2013 році
робочих місць кожне друге робоче місце (53,9 %) було створено
у 7 регіонах, а саме: в Донецькій, Дніпропетровській, Харківсь-
кій, Одеській, Львівській, Київській областях і в м. Києві [169,
с. 17–18];

⎯ суспільна орієнтація вітчизняного бізнесу на екстенсивні
моделі відтворення виробничого потенціалу, через що створю-
ються малоефективні низькооплачувані робочі місця, які зазви-
чай припиняють існування одразу після закінчення ДЦП;
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⎯ зростання питомої ваги робочих місць із мінімальною за-
робітною платою та робочих місць у сфері самозайнятості, що
свідчить про істотне обмеження соціального захисту працівників;

⎯ обмеженість доступу суб’єктів господарювання до фінан-
сових ресурсів, надмірна централізація розроблення програм та їх
фінансування;

⎯ неефективна фіскальна політика держави, яка проявляєть-
ся в недоступності для більшості вітчизняних підприємств отри-
мання податкових пільг, які вони могли б витратити на створення 
висококонкурентних робочих місць. Цей далеко не повний пере-
лік причин низької ефективності ДЦП потрібно доповнити зага-
льнодержавними проблемами високої корумпованості та бюрок-
ратизації процесу розподілу державних коштів при розробленні й 
реалізації ДЦП. Крім того, реалізації програм не сприяє відсут-
ність політичної та економічної стабільності в країні, які сьогодні 
серйозно ускладнені військовими діями на Сході України.

Загалом чинна система планування й використання коштів 
державного бюджету, спрямованих на виконання ДЦП, є недос-
коналою, а в окремих випадках неефективною. Підсумовуючи 
викладене, слід зазначити, що головними причинами невиконан-
ня державних цільових програм у сфері зайнятості є: відсутність 
національної стратегії зайнятості; неузгодженість ДЦП, 
невідпрацьованість механізмів їх реалізації; недостатня 
узгодженість існуючих ДЦП у частині виконавців, завдань і 
заходів; недостатній обсяг їх  фінансування; неналежний 
контроль виконавців за виконання запланованих заходів; 
недостатній контроль та відсутність відповідальності за обсяги та 
напрями використання виділених фінансових коштів (рис. 4.10).

Як наслідок, окремі заходи програм можуть дублюватися кі-
лькома бюджетними програмами. При цьому спостерігається від-
сутність достатнього контролю як за виконанням заходів, так і за
плануванням і використанням коштів державного бюджету з бо-
ку їх головних розпорядників. Унаслідок цього заплановані захо-
ди у визначених обсягах не виконуються, а виділені бюджетні
кошти використовуються неефективно і нераціонально, з числен-
ними порушеннями чинного законодавства.

Підсумовуючи огляд нормативно-правових і програмних до-
кументів, у яких задекларовано прогресивні й актуальні напрями
реформування аграрного сектору та забезпечення сільського роз-
витку, але які містять численні недоліки, можна констатувати, що
нині вони не сприяють підвищенню зайнятості сільського насе-
лення. Крім того, оцінюючи перспективи розвитку ринку праці в
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сільській місцевості, слід брати до уваги вельми несприятливу
тенденцію — тенденцію подальшого підвищення концентрації
сільськогосподарського виробництва.

Відсутність національної стратегії зайнятості

Неузгодженість ДЦП, невідпрацьованість механізмів їх реалізації 

Неузгодженість програм в частині виконавців, завдань і заходів

Недостатній обсяг фінансування

Неналежний контроль за виконанням заходів та використанням
фінансових коштів

Відсутність відповідальності за нераціональне використання
бюджетних коштів

Запізнення з ухвалою відповідних нормативно-правових актів

Політична й економічна нестабільність в країні

Висока корумпованість, бюрократизація та непрозорість 
розподілу державних коштів
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Рис. 4.10. Головні причини невиконання
Державних цільових програм у сфері зайнятості

Джерело: розроблено автором.

Так, за прогнозами науковців ННЦ «Інститут аграрної економі-
ки», у найближчій перспективі очікується збереження тенденції 
укрупнення землевласників. Зокрема, за деякими розрахунками 
передбачається, що до 2020 року площа сільськогосподарських 
угідь підприємств із землеволодінням понад 10000 га зросте до 
18 % унаслідок укрупнення менших підприємств, частка яких 
скоротиться з 36  до 28 %. [120, c. 12]. Великі аграрні організа-ції 
відчутно нарощуватимуть свою частку у виробництві більшо-сті 
видів сільськогосподарської продукції. У виробництві зерна та 
соняшника їхня частка зросте від 18  до 26 %, ріпаку — від 19  до 
38 %, по цукрових буряках — від 43  до 51 %. Високими темпами 
зростатиме    частка        великих     підприємств     у     виробниц-
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тві продукції тваринництва, у виробництві молока вона зросте від 
4 до 11 %, у виробництві м’яса — від 4  до 17 % [120, с. 13].

Укрупнення землевласників, подальша концентрація сільсько-
господарського виробництва негативно позначаться на зайнятості
сільського населення. Добре відомо, що на тлі нарощування об-
сягів сільськогосподарського виробництва триває скорочення на-
йманих працівників. О.Л. Попова справедливо привертає увагу
до надто низької потреби в робочій силі великих товаровиробни-
ків, спричиненої переважанням у них монопродуктових моделей
аграрного виробництва, і зосередженням їх на вирощуванні інте-
нсивних низькотрудомістких культур. «Господарюючи на 50 %
с.-г. угідь, вони (сільськогосподарські підприємства) забезпечу-
ють роботою лише 20 % зайнятих у галузі працівників. Якщо на
1000 га угідь у сільгосппідприємствах припадає 34 працівники, а
в середніх і великих — 26, то в агрохолдингах лише до 7 осіб.
Водночас у господарствах населення на такій само території вва-
жаються зайнятими 136 осіб» [208, с. 93].

Через неминучість, об’єктивну закономірність подальшої кон-
центрації сільськогосподарського виробництва можна очікувати
подальшого скорочення чисельності найманих працівників у
сільськогосподарських підприємствах. Очевидно, що таке виві-
льнення робочої сили з аграрних підприємств погіршить стан
аграрного ринку праці, загострить проблеми зайнятості на селі.
За цих умов забезпечення зайнятості сільського населення має
відбуватися шляхом диверсифікації сільської економіки, стиму-
лювання зайнятості в позааграрних видах діяльності, розвитку
мікропідприємництва, підтримки розвитку малих і середніх під-
приємств, а також підтримки сімейних селянських господарств,
створення умов для їх кооперації, й інтеграції в агропродоволь-
чий ланцюг як повноцінних учасників аграрного ринку [158, с.
36]. Вирішенню проблем зайнятості на селі деякою мірою сприя-
тиме використання нестандартних форм зайнятості, зокрема дис-
танційної, гнучких режимів праці тощо. З огляду на це виникає
потреба в розробленні й обґрунтуванні ефективного організацій-
но-економічного механізму забезпечення зайнятості сільського
населення на засадах інноваційності та сталості сільського розви-
тку, в контексті багатофункціональності сільського господарства
та диверсифікації сільської економіки.
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Розділ 5

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 

ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

5.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Складність і невирішеність проблеми зайнятості сільського
населення, подальше її загострення внеобхіднюють формування
організаційно-економічного механізму, адекватного сучасному
етапу реформування аграрного сектору економіки та спрямова-
ного на досягнення стратегічних цілей забезпечення сільського
розвитку. Загалом під механізмом розуміють систему, що визна-
чає порядок певного виду діяльності. Також механізм розгляда-
ють і як певну послідовність явищ і процесу їх перетворення.
Слід зауважити, що дослідники включають до організаційно-
економічного механізму різний набір елементів, акцентуючи ува-
гу на окремих з них залежно від цілей своєї наукової проблеми.
Так, Г.Ю.Міщук визначає організаційно-економічний механізм
забезпечення використання трудового потенціалу, котрий тлума-
чить як сукупність взаємозалежних, організаційно-економічних
елементів (принципів, цілей, функцій, методів, інструментів
суб’єктів відносин), ефективна взаємодія яких забезпечує розви-
ток і використання трудового потенціалу населення. Наголошу-
ється також важливість досягнення при цьому збалансування ін-
тересів суб’єктів взаємодії [167, с. 212].

Т.Н. Шкода обґрунтовує необхідність формування організацій-
но-економічного механізму стратегічного управління людським
капіталом, тому пропонує розглядати під останнім сукупність вза-
ємопов’язаних стратегічних цілей, принципів, методів і системи
заходів, спрямованої на узгодження інтересів різних груп суб’єктів
стратегічного управління людським капіталом (СУЛК) і послаб-
ленням і усуненням наявних ризиків системи СУЛК. У даному
випадку у визначенні організаційно-економічного механізму чітко
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проглядається стратегічний аспект, оскільки механізм розгляда-
ється крізь призму стратегічного планування [333, с. 323].

Інституціональний і процесний підходи чітко проcтежуються
у визначенні організаційно-економічного механізму, яке дає
С.О. Цимбалюк при трактуванні механізму формування компен-
саційної політики, оскільки пропонує визначати його як процес
вироблення правил, норм, положень, інструкцій, рекомендацій і
процедур щодо регламентування діяльності різних суб’єктів
управління на різних рівнях, у тому числі використання інстру-
ментів, засобів, методів, норм, стосовно визначення набору
компенсацій, їх розміру та порядку надання працівникам з ме-
тою досягнення певних цілей і виконання завдань [327, с. 17].

Узагальнення викладених теоретико-методологічних засад
вивчення організаційно-економічних механізмів управління ак-
туальними економічними й соціальними процесами та явищами,
а також викладених в інших наукових працях зокрема в працях
[98, с. 386; 171; 26], та виявлені в теоретичному й аналітичному
розділах численні проблеми у сфері забезпечення ефективної
зайнятості на сільських територіях дає підстави для висновку,
що розв’язання цих проблем лежить у площині інноваційного
розвитку аграрного сектору, реалізації концепції його багатофунк-
ціональності й диверсифікації, що, безумовно, потребує як ефек-
тивнішого використання наявних організаційно-економічних ін-
струментів, так і пошуку нових, адекватних стрімким і масшта-
бним змінам сільської соціально-трудової сфери, що відповідає
сутності організаційно-економічного механізму.

У рамках пропонованого дослідження організаційно-економіч-
ний механізм забезпечення зайнятості сільського населення пропо-
нуємо розглядати як складну сукупність взаємовідносин і взаємо-
зв’язків суб’єктів СТВ усіх рівнів управління, спрямовану на роз-
ширення можливостей реалізації сільським населенням права на
гідну працю, шляхом застосування суб’єктами відповідного ін-
струментарію, використання наявних та залучення потенційних ре-
сурсів для досягнення ефективної зайнятості селян у контексті реа-
лізації концепції багатофункціональності села, диверсифікації
сільської економіки та забезпечення сталого сільського розвитку.

Розгляд організаційно-економічного механізму забезпечення
сільської зайнятості як системи взаємовідносин основних
суб’єктів сільської соціально-трудової сфери та сукупності його
взаємопов’язаних організаційно-економічних елементів дає змогу
конкретизувати концептуальні засади його формування та вико-
ристання (рис. 5.1).
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Процес формування та реалізації організаційно-економічного
механізму вкладається у послідовність загальноуправлінських
функцій і передбачає певні етапи (рис. 5.2):

Аналіз стану зайнятості, виявлення проблем, ризиків та загроз

Формування стратегічних цілей і тактичних завдань забезпечення зайнятості,
визначення пріоритетів

Розроблення й обґрунтування заходів, вибір інструментів методів, ресурсів, виконавців

Реалізація розроблених заходів у регулюванні зайнятості

Моніторинг та контроль, виявлення відхилень

Коригування тактичних завдань, розроблення нових заходів

Рис. 5.2. Послідовність формування та реалізації організаційно-
економічного забезпечення зайнятості сільського населення

Джерело: розроблено автором.

⎯ аналіз стану забезпечення зайнятості сільського населення,
виявлення проблем у сфері зайнятості, аналіз чинників впливу,
виявлення ризиків і загроз тощо;

⎯ формування стратегічних цілей і тактичних завдань забез-
печення зайнятості, визначення пріоритетів;

⎯ розроблення й обґрунтування заходів відповідно до поста-
влених цілей і завдань, вибір інструментів, методів, ресурсів, ви-
конавців;

⎯ реалізація розроблених заходів у практиці регулювання
сільської зайнятості;

⎯ моніторинг перебігу реалізації запланованих заходів, ви-
явлення відхилень у виконанні завдань;

⎯ коригування тактичних завдань і розроблення нових захо-
дів відповідно до виявлених змін середовища.

Не вдаючись до деталізації всіх етапів формування та реалізації 
механізму конкретніше зупинимося на перших двох, точніше, на 
етапі формування стратегічних цілей і тактичних завдань, оскільки 
від правильності й адекватності вибору стратегічної мети та її кон-
кретизації в тактичних завданнях залежить ефективність функціо-
нування механізму та досягнення кінцевого результату. З метою 
визначення  стратегічних  цілей   вирішення  проблеми сільської за-
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йнятості було здійснено SWOT-аналіз можливостей забезпечення
зайнятості сільського населення на сучасному етапі реформування
аграрного сектору України (табл. 5.1).

Таблиця 5.1
SWOT-АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Сильні сторони Слабкі сторони

1. Наявність природних ресурсів, ро-
дючих земель
2. Значна чисельність незайнятого
працездатного населення
3. Наявність значних вільних терито-
рій, просторової бази для розміщення
виробництв
4. Наявність об’ектів соціально-
побутової інфраструктури
5. Наявність рекреаційних ресурсів
6. Наявність об’єктів культурної спа-
дщини
7. Зростання потенційної цінності
сільської місцевості як місця життя та
праці, визнання багатофункціональ-
ності села
8. Зростання попиту на продукцію аг-
росектору на внутрішньому і зовніш-
ньому ринку
9.  Розвиток інформаційних та телеко-

 мунікаційних технологій
10. Швидке зростання забезпеченості
сільського населення комп’ютерною
технікою та іншими засобами телеко-
мунікації

1. Порівняно низький освітньо-кваліфіка-
ційний рівень сільського населення
2. Невідповідність професійно-кваліфікацій-
ної структури селян вимогам сучасного ри-
нку праці
3. Несприятлива вікова структура сільсько-
го населення (висока частка працівників по-
хилого віку)
4. Негативні міграційні процеси
5. Нерозвиненість виробничої, інженерної
та комунікаційної інфраструктури
6. Слабко розвинена соціальна, побутова,
культурна інфраструктура
7. Вузькість сфери докладання праці, брак
робочих місць
8. Низька якість наявних робочих місць
9. Недотримання виробниками агротехніч-
них та агроекологічних норм, невідповід-
ність якості продукції міжнародним станда-
ртам, відсутність її сертифікації
10. Несприятлива екологічна ситуація де-
яких сільських територій
11. Інертність сільського населення, обме-
жена мобільність та низька адаптивність йо-
го до змін ринкового середовища

Можливості Загрози

1. Підвищення рівня зайнятості сіль-
ського населення в сільському госпо-
дарстві
2. Зростання рівня зайнятості в поза-
аграрних видах діяльності у виробни-
чій та невиробничій сфері
3. Поширення інноваційних форм за-
йнятості
4. Підвищення рівня доходів сільсь-
ких мешканців
5. Підвищення рівня та якості життя
на селі
6. Збалансований розвиток агросекто-
ру й сільських територій

1. Ескалація військового конфлікту на
Сході України
2. Експансія іноземного капіталу в агросектор
3. Подальша корпоратизація та капіталіза-
ція сільськогосподарського виробництва
4. Зростання концентрації земельних маси-
вів та подальше укрупнення землевласників
5. Інноваційний розвиток сільськогоспо-
дарських технологій, техніки, біотехноло-
гій
6. Зростання конкуренції на внутрішньому
агропродовольчому ринку внаслідок євроі-
нтеграції

Джерело: розроблено автором.
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Проведений SWOT-аналіз дав змогу виокремити проблеми у 
сфері розвитку сільських територій і забезпечення зайнятості 
населення, яке там проживає. Надзвичайно велика кількість, 
багатоманіття і різноплановість їх зумовили класифікацію їх за 
такими групами: інституціонально-політичні, соціально-демо-
графічні, організаційно-економічні, соціально-економічні, соці-
ально-психологічні та екологічні (рис. 5.3 і. 5.4).

Інституціонально-
політичні

Нерозвиненість інститутів аграрного ринку праці:
недостатня узгодженість нормативно-правової бази
регулювання зайнятості сільського населення з
європейською та міжнародною; корумпованість і
бюрократизація чиновницького апарату, лобіювання
інтересів великого земельного капіталу; не
розвиненість інститутів громадянського суспільства
тощо

Неефективність фінансово-кредитної, бюджетно-
податкової та цінової політики держави в
аграрній сфері: відсутність державної підтримки
малого та середнього бізнесу на селі; неузгодженість
державних програм розвитку сільського господарства
та села з іншими програмами, недостатнє
фінансування та низька їх ефективність тощо

Погіршення умов праці та падіння рівня життя: 
Зростання сільського безробіття, особливо 
прихованої його форми; поширення неформальної 
зайнятості; низька якість робочих місць на селі, 
низька ціна сільської праці, важкі та шкідливі умови 
праці; високий рівень зайнятості населення в 
сільському господарстві і нестача робочих місць у 
позааграрній сфері; низький рівень доходів; 
обмежені можливості задоволення духовних потреб; 
низька територіальна мобільність робочої сили; 
занепад соціально-культурно-побутової сфери; 
низька якість людського капіталу села тощо

Організаційно-
економічні

    Соціально-
економічні

Рис. 5.3. Класифікація інституціональних, організаційних
та економічних проблем сільської зайнятості

Джерело: розроблено автором.
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Соціально-
демографічні

Соціально-
психологічні

Соціально-
культурні

Екологічні

Скорочення чисельності працездатного сільського 
населення: скорочення народжуваності; зростання 
смертності; старіння робочої сили; погіршення статево-
вікової структури працездатного населення внаслідок 
несприятливих міграційних процесів; погіршення 
професійно-кваліфікаційної структури через відплив з села 
молоді та кваліфікованої робочої сили тощо

Пасивність й інертність значної частини селян, песимізм
і зневіра: непрестижність сільської праці; небажання і
нездатність до відповідальності; панування утриманських
настроїв серед селян; зростання індивідуалізації та
віджученості; консерватизм та низька соціальна мобільність
селян; слабка адаптивність сільського населення до
швидких змін ринкового середовища тощо

Криза морально-етичних цінностей: зниження рівня
загальної освіти та культури, відсутність довіри у
сільському соціумі; низька соціальна згуртованість, дефіцит
соціального капіталу, нехтування здоровим способом життя,
посилення тенденції до асоціальної поведінки тощо

Загострення екологічної кризи: погіршення екологічного
стану, забруднення навколишнього середовища відходами
аграрного виробництва; недотримання товаровиробниками
агроекологічних вимог, виснаження ґрунтів та зниження їх
родючості тощо

Рис. 5.4. Класифікація демографічних, психологічних,
культурних та екологічних проблем сільської зайнятості

Джерело: розроблено автором.

Зіставлення переваг і загроз дало можливість сформулювати
основні ризики, які можуть істотно ускладнити або й зовсім уне-
можливити досягнення стратегічних цілей. Слід зауважити, що
ризики пов’язані переважно зі змінами зовнішнього середовища,
тому утримання їх у полі зору потребує постійного моніторингу
внутрішнього й зовнішнього ринку та відстежування основних
його трендів. Це дозволяє вчасно й адекватно запобігати їм, або
мінімізувати негативні наслідки їх прояву.

Отже, проведений SWOT-аналіз показує наявність кількох ри-
зиків, різного рівня важкості та ймовірності настання. Так, пода-
льше поширення військового конфлікту на Сході країни загрожує
зростанням числа біженців з окупованої території, а відтак, зрос-
танням напруженості на національному ринку праці. Негатив при
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цьому виявляється як у зростанні рівня безробіття, зростанні ви-
плат допомоги з безробіття, так і в істотному скороченні надхо-
джень до фондів соціального страхування з окупованих терито-
рій, що лягає важким тягарем на національний бюджет. За цих
умов необхідним є розроблення державних і регіональних про-
грам, відпрацювання конкретних організаційно-економічних ме-
ханізмів допомоги цій частині населення в їх адаптації на ринку
праці з метою здійснення їх соціального захисту.

Подальша концентрація земельних і виробничих ресурсів у 
обмеженого числа товаровиробників веде до подальшої олігопо-
лізації аграрного сектору. Панування на селі потужних, високо-
технологічних агрохолдингів, які практично не потребують міс-
цевого населення для виконання виробничої програми, вкрай 
негативно відбивається на місцевих аграрних ринках праці, оскі-
льки селяни позбавляються можливості працювати за місцем 
проживання. Запобігання цьому ризику вимагає від держави за-
стосування широкого набору інструментів щодо обмеження мо-
нопольної влади агрохолдингів і залучення їх до активної участі 
в забезпеченні сільського розвитку на територіях свого господа-
рювання. Тут важливими є заходи обмеження на науково обґрун-
тованій основі землекористування агрохолдингів і врегулювання 
створення робочих місць, розвитку ними тваринницьких галузей, 
що  слушно  зауважує  академік   НААН  В.  Г. Андрійчук  [7,  
 c. 21–22].

Прискорення глобалізації та посилення євроінтеграційних
процесів в Україні загрожує вітчизняним товаровиробникам ри-
зиком бути виштовхнутими з внутрішнього ринку внаслідок їх-
ньої неконкурентоспроможності через високі виробничі витрати,
невідповідність якісним стандартам виробленої продукції тощо.
Об’єктивно це спричинить значне скорочення робочих місць у
сільськогосподарському секторі, а отже, й загалом у сільській мі-
сцевості. Запобіжні заходи тут мають на меті захист національно-
го виробника та внутрішнього ринку від експансії агропродово-
льчого імпорту шляхом складної системи протекціоністських
методів. Важлива роль у цьому зв’язку належить поступовому
запровадженню нових стандартів, так званому, перехідному ета-
пу, впродовж якого національний агросектор зможе адаптуватися
до нових вимог і не втратити робочих місць.

Інноватизація сільськогосподарського виробництва, зумовле-
на постійним пришвидшенням розвитку науки, технологій, тех-
ники в цій сфері, веде до істотного підвищення продуктивності
праці в секторі, інтенсивного заміщення ручної праці механізова-
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ною та автоматизованою. Об’єктивний і закономірний процес ви-
тіснення праці капіталом, обертається для сільського господарст-
ва вражаючим скороченням потреби в сільській робочій силі і
відповідним скороченням робочих місць в агросекторі. У відпо-
відь на загрозу цього ризику держава має розгорнути широкома-
сштабну програму сприяння зайнятості вивільненого сільського
населення у позааграрній сфері, створення можливостей реаліза-
ції його трудового потенціалу в несільськогосподарських видах
діяльності, які забезпечуватимуть реалізацію програм підвищен-
ня рівня та якості життя на селі.

Окреслений перелік ризиків далеко не вичерпує їх арсенал; у
реальній практиці господарювання він значно більший і різнома-
нітніший. Не всі ризики явні й очевидні, багато з них мають не-
явний, прихований характер. Ще більш прихованими є їхні нега-
тивні наслідки. Крім того, у сучасному мінливому світі постійно
з’являються нові загрози та виклики. Разом з тим закономірність
цивілізаційного розвитку така, що труднощі, загрози, ризики, пе-
решкоди криють у собі не лише негативні наслідки для економі-
чної системи, а й виступають потужним стимулом до її переходу
на наступну, вищу сходинку прогресу. Отже, можна говорити
про справедливість цього постулату і для системи сільської за-
йнятості, яку описані вище загрози спонукають до переродження
вже в новій якості адекватній сучасному глобалізованому ринку
праці.

Зростання ризиків аграрного ринку праці створює нові мож-
ливості для збільшення зайнятості населення сільських територій
у позааграрних видах діяльності, покращення життєвого середо-
вища та якості життя, що відповідає загальноєвропейським трен-
дам посилення ролі сільського розвитку. В цьому зв’язку важли-
во, щоб сільське населення зуміло скористатися новими можли-
востями, в чому йому має допомогти держава через відповідні
стратегії та механізми, через нову аграрну політику. Для форму-
вання адекватної стратегії зайнятості сільського населення необ-
хідним є виокремлення найвпливовіших чинників зайнятості,
з’ясування напрямів їх впливу та вибір тих з них, що сприяти-
муть подоланню проблеми сільської зайнятості й сільського роз-
витку.

SWOT-аналіз унаочнив чинники негативного впливу на сферу
сільської зайнятості (такі, що сприяють згортанню робочих місць
у сільському господарстві і загалом у сільській місцевості) та
чинники, що створюють можливості для розширення зайнятості
й поліпшення її якісної структури. Найвпливовішими обмежую-
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чими чинниками скорочення попиту на сільську робочу силу мо-
жна назвати підвищення продуктивності праці в сільському гос-
подарстві на основі його інноваційності й швидкого розвитку 
технологій у цій сфері; зростання концентрації й капіталізації в 
сільському господарстві (влада агрохолдингів); глобалізацію аг-
рарного ринку і зростання конкуренції з іноземними товаровиро-
бниками. Напрям впливу цих чинників однозначно зумовлює 
стрімке скорочення робочих місць в сільському господарстві, і 
загалом у сільській місцевості, оскільки ця галузь є основною 
сферою докладання праці на селі. Загалом тренд змін на аграр-
ному ринку праці унаочнює рис. 5.5. Тут, досить чітко прогляда-
ється поєднання двох тенденцій: підвищення продуктивності 
праці та скорочення чисельності зайнятих в агросекторі. Акаде-
мік НААН України Б.Й. Пасхавер так охарактеризував цю перс-
пективу: «В історичній перспективі аграрії — висококваліфіко-
вана, високопродуктивна та високодохідна професійна група з 
відносно малою питомою вагою в загальній масі населення» [194, 
с. 6].

Зростання зайнятості 
у позааграрній сферіЗростання

продуктивності
праці в сільському
господарстві

Інноваційний
розвиток
сільського
господарства Зростання

чисельності
безробітних та
незайнятих

Вивільнення
робочої сили з
агросектору

Рис. 5.5. Тенденція перерозподілу робочої сили сільських територій

Джерело: розроблено автором.

Разом з тим інноваційний розвиток в інших несільсько-
господарських сферах сприяє появі чинників, які створюють нові
можливості для сільського населення в контексті вигіднішої реа-
лізації його трудового потенціалу. Передусім йдеться, про мож-
ливості зайнятості у позааграрних видах діяльності. Слід зазна-
чити, нині виникає чимало сприятливих умов поширення
несільськогосподарської зайнятості (табл. 5.2). Зайнятість у поза-
аграрній сфері на селі може реалізовуватися у виробничій та не-
виробничій сфері. У виробничій сфері можливості кількісного
зростання робочих місць зумовлені тим, що сільська місцевість
має значні території для розміщення підприємств та організації
промисловості.
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Таблиця 5.2
ЧИННИКИ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО

НАСЕЛЕННЯ В ПОЗААГРАРНІЙ СФЕРІ

Чинники Вплив на сільську зайнятість

1. Розміщення в сільській місцевості під-
приємств з переробки сільськогосподарсь-
кої продукції

Створення робочих місць у філіях переро-
бних заводів, фабрик, збільшення попиту
на місцеву робочу силу

2. Диверсифікація сільськогосподарського
виробництва, відновлення трудомістких його
галузей

Збільшення попиту на працівників тва-
ринництва, овочівництва, ягідництва, рос-
линництва

3. Розміщення в сільській місцевості під-
приємств видобувної, легкої промисловості,
заготівельного, складського, транспортного
господарства, будівельних організацій тощо

Зростання потреби у працівниках для від-
повідних видів діяльності

4. Інноваційний розвиток у сфері інформацій-
но-телекомунікаційних технологій:
4.1. Забезпеченість населення телекомуні-
каційною технікою;
4.2. Поширення інтернет мережі (ШСД) на 
сільську місцевість

Зростання зайнятості у сфері ІКТ-послуг,
сервісних служб

5. Зростання гнучкості ринку праці, поява
та розвиток інноваційних форм зайнятості,
удосконалення форм організації праці

Розширення можливостей дистанційної
зайнятості у сфері торгівлі, освіти, консу-
льтаційних послуг і поширення інших ін-
новаційних форм зайнятості

6. Деурбанізація Зростання потреби у працівниках соціаль-
но-культурно-побутової сфери

7. Перевага сільської місцевості як екологі-
чно чистого місця життя та діяльності

Можливості створення робочих місць у
сфері благоустрою сільських населених
пунктів

8. Колонізація сільських територій задля
підтримки екологічного балансу

Створення робочих місць у сфері приро-
доохоронної діяльності

9. Збереження агроландшафтів і біорозмай-
ття як складових національного багатства

Збереження наявних і створення нових ро-
бочих місць у сфері природоохоронної ді-
яльності

10. Природоохоронна діяльність, віднов-
лення родючості ґрунтів

Зростання кількості робочих місць у сфері
меліорації земель

11. Багатофункціональність сільського гос-
подарства та сільських територій

Робочі місця у сфері благоустрою села, 
природоохоронної діяльності, освіти, 
куль-тури і мистецтва, охорони здоров’я, 
туризму, спорту

12. Збереження культури, традицій, звичаїв
як основи національної самоідентифікації

Можливості створення робочих місць у сфе-
рі освіти, культури, мистецтва, туризму

13. Зближення умов життя і праці в міській і
сільській місцевості

Необхідність розвитку соціальної інфра-
структури, збільшення потреби у праців-
никах соціальної сфери

Джерело: розроблено автором.
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Важливим резервом створення робочих місць у сільській міс-
цевості залишається сільськогосподарське виробництво, що зу-
мовлено зростанням попиту на продукти харчування та сировину
для переробки внутрішнього і, особливо, зовнішнього ринку. Як
відомо, в останні роки Україна демонструє постійне зростання
динаміки експорту сільськогосподарської продукції. За експор-
том соняшникової олії, зерна кукурудзи, ячменю та пшениці
країна посіла лідерські позиції у світі. Великим здобутком є роз-
ширення нових ринків збуту, зокрема вихід на ринки країн Азії,
Африки, освоєння ринків країн ЄС. Звісно, експансія зовнішньо-
го ринку зумовлюватиме зростання попиту на аграрну робочу си-
лу. Разом з тим найважливішими умовами подальшого збільшен-
ня експорту продукції агросектору, як справедливо наголошує
академік НААН Ю.О. Лупенко, є наукове обґрунтування гармо-
нізації національного та європейського законодавства щодо якос-
ті й безпечності продукції, державної підтримки; використання
Україною експортних переваг міжнародної інтеграції та забез-
печення конкурентоспроможності вітчизняної продукції [121,
c. 9–10].

Загалом підвищення ефективності агровиробництва, забезпе-
чення зростання його конкурентоспроможності на зовнішньому
ринку, та пов’язане з цим зростання попиту на аграріїв зале-
жить від розв’язання багатьох проблем. Найважливішими з них
академік НААН П.Т. Саблук називає незавершеність земельної
реформи, диспаритет цін на матеріально-технічні ресурси та
продукцію сільського господарства, слабкий економічний інте-
рес агровиробників через недосконале ціноутворення, необхід-
ність перенесення центру ваги в первинну ланку, що досягаєть-
ся децентралізацією влади, та необхідність створення в кожній
області регіональних економічних центрів розвитку сільських
територій, які б забезпечували науково-методичний супровід ді-
яльності всіх суб’єктів господарювання цих територій [261,
с. 13–16]. Розв’язання цих проблем сприятиме досягненню про-
довольчої безпеки України та вирішенню численних соціально-
економічних проблем сільських територій, зокрема послаблен-
ню проблеми сільського безробіття.

Резерви нарощування обсягів виробництва існують як у сфері
виробництва традиційних видів тваринницької та рослинницької
продукції, так і в галузі вирощування технічних культур для ви-
робництва біопалива та інших відновлюваних видів енергії. За
постійного здорожчання енергетичних ресурсів, використовува-
них в аграрному виробництві, особливої актуальності набуває за-
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провадження технологій замкнутих циклів виробництва, які до-
зволяють виготовляти альтернативні енергетичні ресурси з виро-
бничих відходів (добрива, нафтопродукти, природий газ). Не-
впинно входить у господарську практику аграрних підприємств,
використання соломи зернових, стебел кукурудзи, соняшнику та
ріпаку як підстилки у тваринництві для одержання органічних
добрив та заміни ними мінеральних, а також використання цих
відходів як палива і замінників природного газу; використання
ріпаку для виробництва біодизеля й заміни дизпалива; виробниц-
тво із зерна кукурудзи біоетанолу; одержання із гною та пташи-
ного посліду біогазу; виробництво біоетанолу із цукрових буря-
ків та меляси тощо. За оцінкою академіка НААН В.Я. Месель-
Веселяка, застосування подібних заходів дозволить агровиробни-
кам заощадити понад 100 млрд грн, забезпечивши альтернативне
виробництво 114 % добрив, 54,8 % біодизеля, майже у 5 разів бі-
льше спожитого біоетанолу та природного газу [162, с. 25–26].
Вивільнені кошти варто спрямовувати не тільки на подальшу мо-
дернізацію матеріально-технічної бази, підвищення професійно-
кваліфікаційного рівня персоналу аграрних організацій, а й на
розширення соціально спрямованої діяльності, зокрема на розбу-
дову сільської соціальної інфраструктури, збільшення кількості
відповідних робочих місць для сільського населення.

Іншим важливим напрямом розвитку сфери докладання праці 
на селі є поширення органічного землеробства. Актуальність 
цього напряму розвитку сільськогосподарського виробництва 
зумовлена, по-перше, поширенням здорового способу життя, а 
отже, зростанням попиту з боку дедалі більшої частки населення 
на екологічно чисті продукти харчування; по-друге, необхідністю 
дбати про довкілля в сільській місцевості, та прагненням мінімі-
зувати зростання на нього негативного впливу господарювання. 
У цьому зв’язку важливою є орієнтація агровиробників на запро-
вадження добре відомої у світі системи « кліматичнорозумного» 
сільського господарства (СSA), покликаної забезпечувати не 
тільки продовольчу безпеку населення, що зростає, а і адаптацію 
агровиробництва до кліматичних змін і зменшення його 
негативного впливу на навколишнє середовище, на чому 
наголошує О.В. Шубравська [335, с. 9–10].

Істотні можливості можуть бути реалізовані у сфері невиро-
бничої позааграрної зайнятості, що відповідає загальноєвропей-
ському вектору розвитку САП. Актуальним напрямом дивер-
сифікації         підприємницької      діяльності тут залиштаєься 
розвиток    сімейних    ферм,      кооперації  та     підприємницької
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діяльності сільського населення, спрямованої на надання 
соціальних, побутових, культурних, туристичних, рекреаційних 
та інших послуг. Це, з одного боку, сприятиме збільшенню 
кількості робочих місць, з іншого — поліпшенню якості життя 
на сільських територіях, що, своєю чергою підвищуватиме їх 
привабливість як місця проживання й ефективної зайнятості 
населення. Науковцями ННЦ «Інститут аграрної економіки» під 
керівництвом академіків НААН Ю.О. Лупенка та М.Й. Маліка 
розроблено Програму розвитку підприємництва в АПК України 
до 2020 р., яка передбачає систему стимулів для капіталізації 
малих підприємств, підвищення їхньої соціальної 
відповідальності, дотримання ними екологічних вимог [218]. За 
прогнозами, реалізація цієї програми дасть змогу створити по-
над 200 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, переважно 
сімейних ферм на базі ОСГ. Загалом у програмі репрезентовано 
позитивні для аграрного ринку праці індикатори: збільшення до 
2020 року на третину малих і середніх підприємств; створення 
підприємницьких структур у кожному населеному пункті з чи-
сельністю понад 50 осіб і півтораразове збільшення чисельності 
зайнятих підприємництвом у різних галузях сільської економіки 
[125, с. 13]. Реалізація цього напряму розширення можливостей 
зайнятості сільського населення потребує створення відповід-
них інституціонально-економічних умов та конкретних органі-
заційно-правових заходів.

Вельми перспективним видається забезпечення сталого розви-
тку сільських територій шляхом формування в сільських населе-
них пунктах агропромислових агломерацій, які поєднують виро-
бництво сільськогосподарської продукції (екологічно чистої), її
зберігання, транспортування й безвідходну переробку, виробниц-
тво й реалізацію готових високоякісних продуктів харчування.
Важливим при цьому є створення в населеному пункті комфорт-
них умов праці та відпочинку для сільських мешканців, що пе-
редбачає належний рівень розвитку об’єктів соціально-побутової
інфраструктури. Такий підхід до забезпечення сталого сільського
розвитку і, відповідно, розв’язання проблем зайнятості сільсько-
го населення обстоює член-кореспондент НААН В.П. Рябоконь
[259, №9, с. 73].

Розроблення, обґрунтування та запровадження заходів забез-
печення ефективної зайнятості сільського населення потребує
відповідних державних і регіональних цільових програм, спрямо-
ваних як на створення робочих місць у сільській місцевості, так і
на підтримку рівня доходів сільського населення. Тобто
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розв’язанню проблеми нестачі робочих місць на селі та низького 
рівня доходів сільського населення має сприяти комбінування 
заходів активної та пасивної політики регулювання сільської 
зайнятості, але безумовним має бути домінування саме заходів 
активної політики.

Проведений SWOT-аналіз, виявлені проблеми, загрози та ри-
зики, а також проаналізовані чинники дають підстави сформулю-
вати стратегічні цілі у сфері регулювання сільської зайнятості.
Зміст міжнародних і вітчизняних нормативно-правових докумен-
тів «Цілі тисячоліття», «Програма гідної праці», Стратегія «Єв-
ропа-2020», Європейська стратегія зайнятості, національна стра-
тегія «Україна-2020», загальнодержавна програма зайнятості
населення дають підстави для формулювання стратегічної мети у
регулюванні зайнятості сільського населення як розширення мо-
жливостей сільського населення в реалізації його прав на гідну
працю. Ця загальна стратегічна мета має бути конкретизована у
таких стратегічних цілях: підвищення попиту на робочу силу в
сільській місцевості; підвищення якості пропозиції сільської ро-
бочої сили; підвищення ефективності функціонування ринків
праці сільської місцевості та підвищення рівня та якості життя
сільського населення (табл. 5.3).

Таблиця 5.3
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ СПРИЯННЯ

ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Стратегічні цілі Тактичні завдання

1. Підвищення попиту
на робочу силу у сіль-
ській місцевості

1.1. Збереження наявних і створення нових робочих
місць у АПК
1.2. Створення робочих місць у промисловості, транс-
порті, будівництві, зв’язку
1.3. Збільшення кількості робочих місць у  соціально-
культурно-побутовій сфері
1.4. Збільшення кількості робочих місць в державному 
та приватному секторі
1.5. Розвиток підприємництва, підтримка малого та се-
реднього бізнесу на селі

2. Підвищення якості
робочих місць у сіль-
ській місцевості

2.1. Підвищення рівня оплати праці
2.2. Покращення умов праці
2.3. Забезпечення безпеки праці
2.4. Удосконалення організації праці
2.5. Досягнення балансу між роботою та особистим
життям
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Закінчення табл. 5.3
1 2

3. Підвищення якості
та конкурентоспро-
можності сільської
робочої сили

3.1. Покращення статево-вікової структури працівників 
3.2. Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 
працівників
3.3. Оптимізація професійно-кваліфікаційної структури 
3.4. Удосконалення системи профорієнтації, профпідго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
3.5. Підвищення освітніх стандартів в аграрній сфері 
3.6. Посилення взаємозв’язку аграрної науки, освіти, 
практики
3.7. Реалізація концепції безперервного навчання протя-
гом життя, оволодіння суміжними професіями
3.8. Підвищення професійної мобільності

4. Підвищення ефек-
тивності функціону-
вання ринку праці у
сільській місцевості

4.1. Збалансування попиту і пропозиції сільської робочої
сили
4.2. Удосконалення інфраструктури ринку праці, покра-
щення роботи усіх її інститутів
4.3. Забезпечення гнучкості ринку праці
4.3. Підвищення мобільності сільської робочої сили
4.4. Удосконалення системи працевлаштування
4.5. Посилення соціального захисту сільських безробіт-
них

5. Підвищення рівня
та якості життя сіль-
ського населення

5.1. Підвищення рівня доходів сільського населення
(зарплат, пенсій, соціальних трансфертів)
5.2. Підвищення стандартів якості життя
5.3. Забезпечення доступу до базових послуг соціальної
сфери
5.4. Підвищення ефективності системи соціального за-
хисту протягом усього життя
5.5. Спрощення доступу, прозорість та адресність соціа-
льного захисту сільського населення
5.6. Диверсифікація сільської економіки

6. Забезпечення
справедливості та рі-
вних можливостей
зайнятості на сільсь-
ких територіях

6.1. Усунення дискримінації у сфері зайнятості і оплати
праці, забезпечення рівного доступу до ринку праці усіх
категорій населення
6.2. Створення умов для залучення на ринок праці соціа-
льно вразливих прошарків сільського населення
6.3. Зменшення соціальної відчуженості сільських меш-
канців

Джерело: сформовано автором.

Визначені стратегічні цілі й тактичні завдання забезпечення
зайнятості треба покладати в основу розроблення державної про-
грами сільської зайнятості, а також регіональних і місцевих про-
грам зайнятості. Заходи із забезпечення зайнятості селян і під-
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тримки рівня їхнього життя слід розробляти в контексті реаліза-
ції загальної стратегії соціально-економічного розвитку України,
взаємоузгоджувати зі стратегією розвитку аграрного сектору та
сільського розвитку, враховувати територіальні, галузеві, місцеві
особливості, а також екологічні, соціальні, культурні, етнічні та
інші аспекти сільського способу життя. Загалом ефективність ре-
алізації механізму забезпечення зайнятості сільського населення
суттєво залежить від того, наскільки органічно він вмонтований у
згадані стратегії, тому його стратегічні цілі мають бути співзвуч-
ними цілям загальної стратегії соціально-економічного розвитку і
сприяти їх досягненню.

Вважаємо, що головними суб’єктами формування й реаліза-
ції механізму сприяння сільській зайнятості передусім мають
бути, інститути державної влади на національному, регіональ-
ному, галузевому та місцевому рівнях. Це, зокрема, Міністерст-
во соціальної політики України; Міністерство економічного
розвитку та торгівлі України; Міністерство аграрної політики
України; Міністерство регіонального розвитку України; Мініс-
терство освіти і науки України; Міністерство охорони здоров’я
України та ін. Роль координатора має взяти на себе Мінагропо-
літики спільно з Мінсоцполітики та Мінеконорозвитку. Доціль-
ним є створення у складі Мінагрополітики департаменту сільсь-
кого розвитку, до складу якого має увійти відділ управління
зайнятістю та доходами сільського населення. Крім того, актив-
ними суб’єктами розроблення і реалізації механізму забезпе-
чення сільської зайнятості мають бути органи виконавчої влади
регіонального та місцевого рівнів, органи місцевого самоуправ-
ління, громадські організації, сільські громади та їхні
об’єднання, незалежні експерти та інші зацікавлені особи. Вза-
ємодія суб’єктів сільської СТС має базуватися на принципах
посилення та поглиблення соціального діалогу шляхом пошуку
соціальних компромісів, досягнення консенсусу для забезпе-
чення збалансування різновекторних інтересів держави, під-
приємницького сектору, сільської громади й окремих селян.
Чим більше суб’єктів сільської соціально-трудової сфери долу-
чатиметься до розв’язання проблем зайнятості та рівня життя
селян, чим тіснішою і прозорішою буде їхня співпраця, тим
ефективніше функціонуватиме організаційно-економічний ме-
ханізм та швидше досягатимуться цілі щодо забезпечення ефе-
ктивної зайнятості населення та підвищення рівня життя на
сільських територіях [133, с. 14].
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Таким чином, формування та реалізація організаційно-
економічного механізму забезпечення зайнятості сільського на-
селення має здійснюватися на таких концептуальних засадах:

— забезпечення сталого та збалансованого сільського розвитку;
— підвищення конкурентоспроможності вітчизняного аграр-

ного сектору на основі його інноваційного розвитку;
— забезпечення багатофункціональності сучасного українсь-

кого села, збереження біорозмаїття, природних ландшафтів;
— диверсифікації сільської економіки в напрямі розвитку по-

зааграрної сфери в сільській місцевості;
— поширення на селі інноваційних форм зайнятості;
— розвитку мікропідприємництва в несільськогосподарських

видах діяльності;
— забезпечення інтеграції малих і середніх виробників до аг-

ропромислового виробничо-маркетингового ланцюжка створення
ВДВ, поширення з цією метою агропромислових кластерів;

— розвитоку у сільській місцевості кооперації дрібних 
агровиробників, підтримки розвитку сімейних ферм;

— застосування програмно-цільового методу розв’язання
проблем зайнятості;

— посилення інституту соціального партнерства у соціально-
трудовій сфері сільської зайнятості, подальшого розвитку соціаль-
ного діалогу в цій сфері, підвищення ролі сільських громад у за-
безпеченні сільського розвитку та вирішенні проблем зайнятості;

— застосування інноваційних інструментів сприяння зайнято-
сті, серед яких посилення соціальної відповідальності соціальних
партнерів, активізації сільських громад, нові фінансові інструме-
нти. Детальніше про інноваційні інструменти забезпечення за-
йнятості сільського населення мова піде у наступному параграфі.

5.2. ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ
СПРИЯННЯ СІЛЬСЬКІЙ ЗАЙНЯТОСТІ

Загострення проблеми сільського безробіття, що увиразню-
ються на сучасному етапі розвитку сільського господарства
України, вимагає розроблення й обґрунтування інноваційного ін-
струментарію забезпечення ефективної зайнятості та підвищення
рівня доходів сільського населення. До його складу мають входити
як інструменти економічної політики, яка включає інструменти
бюджетно-податкової, фінансово-кредитної, цінової та амортиза-
ційної, інноваційно-інвестиційної політики, так і інструменти, що
належать до сфери інституціональних перетворень (рис. 5.6).
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Економічні Інституціональні

Бюджетно-
податкові

Фінансово-
кредитні

Цінові,
амортизаційні

Інноваціно-
інвестиційні

Аграрні розписки, складські свідоцтва

Кредитні спілки, кооперативні банки

Залучення міжнародної фінансової допомоги

Розвиток страхування агровиробників

Використання землі як засобу застави

Розвиток вторинного фінансового ринку

Гарантування кредитування малих і середніх
виробників

Підвищення фінансової грамотності виробників

Інноваційні інструменти сприяння зайнятості

Розвиток соціального партнерства

Розширення соціального діалогу

Підвищення соціальної
відповідальності

Зміцнення соціальної згуртованості
сільського соціуму

Активізація сільських громад

Розширення державно-приватного
партнерства

Рис. 5.6. Інноваційні інструменти сприяння
зайнятості сільського населення

Джерело: розроблено автором.

Найактуальнішими серед останніх виступають: вдосконалення
соціального партнерства у СТС села; розвиток соціального діало-
гу; підвищення відповідальності соціальних партнерів за рівень
зайнятості та рівень життя сільського населення; посиленні соці-
альної згуртованості сільського соціуму та активізації сільських
громад щодо розширення можливостей створення робочих місць
у сільській місцевості; створення і впровадження соціальних ін-
новацій у сферу сільської зайнятості; розвиток у ній державно-
приватного партнерства; широке залучення міжнародної техніч-
ної та фінансової допомоги та інші дієві інструменти.

З широкого арсеналу інструментів економічної політики, най-
більший інтерес становлять фінансово-кредитні [142 с. 334]. По-
шук нових інструментів фінансового забезпечення агровиробни-
ків, особливо розширення доступу до кредитних ресурсів малих і
середніх підприємств як джерела нових робочих місць, набуває
сьогодні особливого значення, оскільки саме вони здатні забез-
печувати зайнятість для значної частини сільського населення.
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Як відомо, одним з пріоритетних напрямів реформування вітчиз-
няного аграрного сектору, окрім дерегулювання, розвитку ринку 
аграрного страхування та земельної реформи, є сприяння залу-
ченню фінансових ресурсів для сільськогосподарського вироб-
ництва. Актуальність останнього зумовлена гострим браком кре-
дитних ресурсів, їх дорожнечею та обмеженістю доступу до них 
аграріїв, особливо суб’єктів малого та середнього агробізнесу. Як 
показало опитування фермерів і сільськогосподарських організа-
цій, які здійснюють господарювання на площі від 100 до 2000 
тис. га, проведене компанією IPC на весні 2015 року в Харківсь-
кій, Полтавській, Вінницькій і Черкаській областях, переважна 
більшість з них постійно стикаються з фінансовими труднощами. 
Так, за результатами дослідження майже половина (49 %) опита-
них відчувають нестачу в обіговому капіталі, Крім того, ще 35 %
фермерів називають обмежений доступ до кредитних ресурсів іс-
тотною перешкодою їхньому агробізнесу (рис. 5.7). З огляду на 
те, що цьому сегменту аграрного ринку належить 22 % аграрних 
підприємств, які здійснюють свою діяльність на 34 % орних зе-
мель, актуальність пошуку альтернативних джерел фінансування 
не викликає сумнівів.

Потреби у фінансуванні за деякими оцінками становлять для
підприємств із площею від 100 до 500 га — 1,2 млн грн, для під-
приємств площею 500–999 га — 1,3 млн грн, а з площею 1000–
2000 га досягають 4,1 млн грн. Водночас ситуація на ринку
кредитних послуг така:
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Рис. 5.7. Чинники, що перешкоджають розвитку малого агробізнесу, %

Джерело: сформовано автором за: [244].
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Переважна більшість опитаних у 2015 році понад 80 % — за-
значили, що стикалися із труднощами при отриманні кредиту.
Серед найбільших проблем фермери назвали надто високі креди-
тні ставки (28 %), жорсткі вимоги до застави (21 %) та великий
пакет документів, який необхідно надати для отримання кредиту
(14 %) (рис. 5.8). Ускладнюється все й досить тривалим терміном
розгляду кредитної справи. Що стосується кредитної ставки, то
вона справді надто висока, до того ж постійно зростає. Якщо у
2014 році середня ставка за кредитом становила 23 % річних, то у
2015-му зросла до 30 %. Крім того, банківські установи неохоче
вдаються до кредитування малого агробізнесу.
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Рис. 5.8. Види труднощів, з якими стикаються
малі агровиробники при звернені за кредитами

Джерело: сформовано автором за: [244].

За цих умов постає необхідність пошуку нових, гнучкіших ін-
струментів фінансування суб’єктів аграрного бізнесу, одним з
яких стає аграрна розписка. Під останньої розуміють документ,
що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується
заставою, здійснити поставки сільськогосподарської продукції
або сплатити грошові кошти. Заставою за аграрною розпискою
виступає майбутній врожай. Що важливо, земля за цим фінансо-
вим інструментом не може бути заставою. Основними кредито-
рами тут виступають: постачальники сільськогосподарської тех-
ніки, постачальники палива, мастильних матеріалів, мінеральних
добрив і засобів захисту рослин, виконавці робіт. Це також мо-
жуть бути банки, фінансові установи, зернотрейдери та інші уча-
сники аграрного ринку.



306

Ця форма залучення фінансових ресурсів надає низку переваг 
як для фермерських господарств, так і для кредиторів. Для фер-
мерських господарств це, перш за все, можливість розширення 
доступу до фінансових і матеріально-технічних ресурсів, збіль-
шення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та 
попиту на сільських працівників. Для кредиторів, переважна бі-
льшість з яких — виробники та постачальники матеріально-
технічних засобів для сільського господарства, можливість збути 
свою продукції та послуги за умов кризи неплатежів. Іншими пе-
ревагами аграрної розписки порівняно з такими інструментами, 
як вексель і форвардний контракт, є: можливість виплати части-
нами; можливість отримання товару в якості виплати; можли-
вість управління валютними ризиками; зосередженість зо-
бов’язання, забезпечення та їх реєстрації в одному документі. 
Крім того, безумовною перевагою цього фінансового інструмен-
ту є наявність централізованого державного реєстру та кредитної 
історії, що значною мірою убезпечує обидві сторони від ризиків 
шахрайств та інших зловживань, чого не можна сказати ні про 
вексель, ні про форвардний контракт.

Аграрна розписка є відносно новим для української практики го-
сподарювання інструментом фінансування фермерських госпо-
дарств. Поки що цей інструмент запроваджується за сприяння Міні-
стерства аграрної політики та інших зацікавлених сторін у деяких 
пілотних областях (Харківській, Полтавській, Вінницькій і Черкась-
кій), але планується його поширення на всі області України.

Втілення у господарську практику фінансування малих і сере-
дніх товаровиробників інструменту аграрної розписки створить
позитивні передумови для підвищення рівня зайнятості сільсько-
го населення у сільськогосподарському виробництві, а також у
сфері її первинної переробки, зберігання, транспортування, про-
дажу тощо. Тому на даному етапі реалізації цього проекту важ-
ливо приділити належну уваги інформаційно-консультативному
забезпеченню. Потрібно активніше поширювати інформацію що-
до можливостей застосування аграрної розписки як серед сільсь-
когосподарських товаровиробників, так і серед їхніх потенційних
кредиторів – постачальників матеріально-технічних засобів для
аграрного виробництва. Не менш важливим є створення умов для
консультування фермерів стосовно порядку та процедури засто-
сування цього інструменту, його переваг і недоліків. Крім того,
актуальним залишається розширення кола потенційних кредито-
рів аграрного бізнесу, адже чим більше їх буде, тим доступніши-
ми стануть фінансові ресурси для малих і середніх виробників
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аграрної продукції. Загалом потрібен чіткий механізм викорис-
тання аграрної розписки аграріями з відпрацьованими процеду-
рами його використання.

5.2.1. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЕЛИКОГО
АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО

СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАЙНЯТОСТІ

Характерною рисою сучасного етапу розвитку аграрного сек-
тора економіки України є стрімке посилення процесів концентра-
ції сільськогосподарського виробництва, консолідації земельних 
масивів, вертикальної інтеграції суб’єктів господарювання галузі, 
що виявляється в зростанні ролі в національному аграрному сек-
торі великотоварних агропромислових формувань — агрохолдин-
гів. Останні як високоінтегровані і високотехнологічні агропро-
мислові організації забезпечують національній економіці чимало 
переваг, зокрема підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
ного сільського господарства та зростання його частки на світо-
вому ринку, а також демонструють його високу ефективність і 
прибутковість. Водночас функціонування агрохолдингів неодно-
значно впливає на розвиток сільських територій, де вони здійс-
нюють свою діяльність. Украй негативно великі агропромислові 
формування впливають на забезпечення зайнятості населення, що 
проживає на підконтрольних їм територіях, хоча стрімке скоро-
чення робочих місць на селі є чи не найгострішою соціально-
економічною проблемою нинішнього українського села. Так, за 
результатами дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна 
наприкінці 2014 року, 52 % опитаних селян найбільшою пробле-
мою свого села назвали безробіття. Друге і третє місця за гостро-
тою посіли поганий стан доріг і низька якість медичного обслуго-
вування, їх назвали відповідно 44 % і 22,8 % респондентів [82]. Це 
підтверджує те, що серед численних чинників загострення про-
блем безробіття на селі не останню роль відіграє надконцентрація 
земель у великотоварних агроформуваннях і відсутність держав-
ного регулювання зайнятості сільського населення в регіонах їх 
присутності. Відтак, вочевиднюється необхідність залучення 
великих агропромислових формувань до розв’язання актуальних 
соціально-економічних проблем сільського розвитку, серед яких 
перше місце належить проблемі зайнятості. За умов сьогодення, 
таке залучення можливе через посилення інституту соціальної 
відповідальності аграрного бізнесу, чому   мають   сприяти всі за-
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цікавлені у сільському розвитку сторони: держава, суспільство, 
громада, селяни. Примат при цьому, безперечно, має належати 
державі, яка має органічно поєднувати ринкові та адміністра-
тивні інструменти впливу. До речі, іще М. Фрідман зауважував, 
що як жодне суспільство не може існувати, спираючись суто на 
директивний метод, так жодне суспільство не може керуватися 
самими лише принципами добровільної співпраці. Кожному сус-
пільству притаманні елементи наказового методу, що може набу-
вати найрізноманітніших форм [319].

Феномен агрохолдингу в українській практиці аграрного гос-
подарювання має коротку, але бурхливу історію. З’явившись на-
прикінці 90-х років XX століття агрохолдинги швидко набрали
сили та впливу і міцно ввійшли у практику господарювання віт-
чизняного аграрного сектору. Нормативно-правовою базою утво-
рення й функціонування агрохолдингів в Україні є Указ Прези-
дента України «Про холдингові компанії», від 11.05.1994 р. та
Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від
15.03.2006 р. Крім того, це Цивільний і Господарський кодекси
України та Закон України «Про акціонерні товариства» [46; 325].
Законом України «Про холдингові компанії» визначено, що хол-
дингова компанія – це акціонерне товариство, що володіє, корис-
тується та розпоряджається холдинговими корпоративними паке-
тами акції двох або більше корпоративних підприємств. Оскільки
нині в економічній науці відсутнє єдине формулювання агрохол-
дингу, в рамках даного дослідження скористаймося визначенням
С.О. Єранкіна та О.В. Садовника, які визначають агрохолдинги,
або агропромислові формування як узагальнені поняття, як прин-
ципово «новий тип учасника агропромислового виробництва, що
ґрунтується на значній капіталізації, залученні інвестицій та за-
йнятті максимально можливої ніші на ринку» [55, с. 94]. Харак-
терними рисами агрохолдингів виступають: наявність материн-
ської компанії, яка визначає загальну стратегію та політику
всього агропромислового формування, високий рівень вертика-
льної інтеграції, поглиблена спеціалізація діяльності підрозділів
агрохолдингу, великі масштаби агропромислового виробництва,
розосередження сільськогосподарського виробництва по сільсь-
ких територіях різних районів і областей.

Процес активного створення великих агропромислових форму-
вань, нарощування ними виробничих потужностей і збільшення 
земельних масивів у використанні розпочався у другій половині 
2000-х років. Одними з перших на аграрний ринок вийшли агро-
холдинги: «Миронівський Хлібопродукт», «Мрія», «Астарта».
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Пізніше до них приєдналися сучасні лідери агропромислової ін-
теграції — UkrLandFarming, Kernel Holding S.A. та інші.

Упродовж останніх 10 років головною тенденцією у діяльнос-
ті агрохолдингів була консолідація земельних ресурсів, коли
площа підконтрольних їм земель зростала щорічно на 10 %. Най-
поширенішими механізмами укрупнення стали злиття та погли-
нання. Щоправда, у 2014 році, через різні причини (військові дії
на Сході, девальвація гривні, політична нестабільність, подорож-
чання енергоносіїв та інших матеріально-технічних засобів, зміна
податкового законодавства тощо) спостерігалося призупинення
цієї тенденції і навіть деяке зменшення земельного банку агрохо-
лдингів (на 190 тис. га) [168].

Нині в аграрному секторі України склалася ситуація, коли
близько 30 найбільших агрохолдингів концентрують у своєму
розпорядженні майже 6 млн га, а це понад 14 % усієї площі в об-
робітку. На початку 2013 року 129 агропромислових формувань
зосереджували 8,5 млн га сільськогосподарських угідь, або 42,6 %
земель, що обробляються аграрними підприємствами. Площа зе-
мельного банку агрохолдингів коливається залежно від спеціалі-
зації та інших чинників від 4 до 500 тис. га, середній розмір агро-
промислового формування — 60 тис. га. Земельний банк
найбільшого агрохолдингу України UkrLandFarming сягає 670
тис. га, агропромислова діяльність здійснюється ним у 23 облас-
тях України. Земельні масиви площею понад 400 га концентру-
ють агрохолдинги Kernel Holding S.A. та NCH (табл. 5.4).

Таблиця 5.4
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК НАЙБІЛЬШИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ

ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ НА 01.01.2014 РОКУ

Назва Площа,
тис. га Назва Площа,

тис. га
UkrLandFarming 670 Агротон 151
Kernel Holding S.A. 422 Sintal Agriculture 150

NCH 400 Індустріальна молочна
компанія 137

Миронівський хлібопродукт 320 Агрейн 130
Українські аграрні інвестиції 261 AgroGeneration 120
Мрія Агрохолдинг 259 Приват-АгроХолдинг 116
Астарта – Київ 245 Украгропром 107
HarvEast 197 Тако 105

Джерело: сформовано автором за: [305].
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Сучасні агропромислові формування здійснюють господарсь-
ку діяльність на землях, узятих в оренду. Загалом, за деякими да-
ними, площа переданих в оренду земельних часток становить по-
над 70 % земель, на яких проведено паювання. Здебільшого це 
договори короткострокової оренди. Утім, у країнах Євросоюзу 
орендні договори укладають терміном не менше ніж на 9 років. 
Так, за даними джерела [90, с. 39] на 2006 рік договори оренди на 
6–10 років і більше становили менше як 20 %, причому понад по-
ловину з них були укладені на 4–5 років, а майже п’ята частина
— взагалі на 1–3 роки. Така тривалість оренди є значно меншою 
за термін ротації сівозміни, тож за таких умов не може бути 
збережена навіть родючість ґрунтів, а про її підвищення годі й 
казати. Через це короткострокова оренда землі криє у собі не-
безпеку « хижацького» ставлення до землі орендарів, які пере-
ймаються лише максимізацією свого прибутку.

Роль агрохолдингів у розвитку вітчизняного агропромислово-
го сектору важко переоцінити. Завдяки їх функціонуванню 
Україна виходить на передові експортні позиції у світі, особливо 
за рослинницькими видами продукції; зростає роль сектору у 
ВВП (17 %), частка в експорті досягає 27 %, посунувши металур-
гію. Великі агропромислові формування є сучасними високотех-
нологічними, високоприбутковими організаціями, які завдяки 
використанню ефекту масштабу та синергії, доступу до інвести-
ційних ресурсів, вертикальній інтеграції, замкненню виробничо-
маркетингового ланцюжка «від поля до прилавка» перетворили 
сільськогосподарське виробництво на високоприбуткову сферу 
економіки, інвестиційно перспективну і привабливу для внутрі-
шніх і зовнішніх інвесторів.

Негативний вплив агрохолдингів на аграрному ринку України 
полягає в тому, що з ними практично неможливо конкурувати 
іншим гравцям цього ринку. Конкурентними перевагами велико-
товарних агропромислових формувань є: великі масштаби земле-
користування на орендованих землях; захоплення ними найрен-
табельніших й експортно орієнтованих галузей; наявність власної 
інфраструктури, недоступної іншим учасникам ринку (транспорт, 
елеватори, переробні потужності, власна кормова база для 
тваринництва); більші можливості для залучення фінансових 
ресурсів; вища інвестиційна привабливість. Тільки у 2014 році 
п’ять найбільших агрохолдингів ( МХП, Астарта, Кернел, Мрія 
та ІМК) залучили кредитів на суму близько 450 млрд дол. 
Загальна щорічна сума інвестицій в аграрний сектор у середньо-
му складає близько 2 млрд дол.
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На жаль, на тлі високої економічної ефективності великотова-
рного агробізнесу слабко простежується його соціальна спрямо-
ваність. У країні спостерігається парадоксальна ситуація, коли 
попри економічні успіхи агросектору (збільшення обсягів вироб-
ництва, експорту, підвищення прибутковості агровиробництва ) 
українське село зубожіє й занепадає. Очевидними проявами 
сільської деградації є: майже щорічне зникнення сіл, їх зне-
люднення, занепад об’єктів сільської соціальної інфраструктури, 
негативні демографічні показники (скорочення народжуваності 
та зростання смертності) сільського населення, несприятливі міг-
раційні процеси, безробіття, бідність тощо. За останні 15 років 
кількість сільських населених пунктів скоротилася на 252 оди-
ниць і склала у 2014 році 28397 одиниць. Тільки з 2007 року з 
карти України зникли 107 сільських населених пунктів. 
Чисельність сільського населення у цей час зменшилася на 1664,4 
тис. осіб (з 15574 до 14089 тис. осіб). Найвідчутнішим виявилося 
скорочення середньооблікової кількості штатних працівників у 
сільському господарстві. Якщо у 2000 році в цьому секторі було 
зайнято понад 2500 тис. осіб, то на початку 2014-го тільки 571 
тис. осіб [295, с. 343].

Що ж агрохолдинги, яка їх роль у забезпеченні сільського 
розвитку? Виявившись, певною мірою, правонаступниками коли-
шніх колгоспів і радгоспів, які утворювали ядро майже кожного 
села, були основними роботодавцями для селян і несли відпові-
дальність за стан об’єктів сільської соціальної інфраструктури, чи 
перебрали вони на себе ці функції? І чи правомірною узагалі є 
така постановка питання (очікувати вирішення проблем соціаль-
ної сфери від бізнесових структур, природа яких вимагає макси-
мізації прибутку і зростання капіталу)? Відповіді на ці питання 
неоднозначні. Попри те, що агрохолдинги, розгортаючи велико-
масштабне сільськогосподарське виробництво, мали б нарощува-
ти попит на сільську робочу силу, насправді наймають дуже об-
межену частку місцевого населення [155, с. 274]. Висока 
технологічність виробничого циклу потребує відповідної квалі-
фікації сільськогосподарських працівників, якої зазвичай місцева 
робоча сила не має. Тому агрохолдингам куди вигідніше залучати 
висококваліфікованих працівників з інших регіонів або навчити 
порівняно невелику кількість працівників і переміщати їх з одного 
виробничого об’єкта на інший, ніж витрачати кошти на 
професійну підготовку чи перепідготовку місцевого населення. За 
деякими даними, один із найпотужніших агрохолдингів — 
«Миронівський хлібопродукт», здійснюючи аграрне виробництво



312

у більш як 40 селах Київської та Чернігівської областей, наймав у
середньому по 5 працівників з кожного села [182, с. 42]. Звісно,
що за таких умов (зі зростанням присутності агрохолдингових
формувань) безробіття на селі лише зростає. Справедливо постає
питання: «Де ж має бути зайнята решта працездатних мешканців
села, які віддали свої землі в оренду агрохолдингу?»

Іншою специфічною рисою функціонування агрохолдингів є
те, що незважаючи на високу прибутковість, вони не квапляться
платити більше найманим працівникам. За розрахунками науко-
вців Інституту аграрної економіки, середньомісячна заробітна
плата в аграрних підприємствах, підконтрольних агрохолдингам,
у 2011 році була нижчою, ніж у підприємствах традиційного ти-
пу, на 327,62 грн і становила 1364,69 грн, тоді як в останніх дося-
гала 1692,31 грн (табл. 5.5). Щоправда, за тими ж даними можна
констатувати дещо вищий розмір орендної плати та середньомі-
сячної оплати праці у тваринництві, але різниця не така вже й
помітна (відповідно 90 грн/га та 190,68 грн).

Таблиця 5.5
ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
В АГРОХОЛДИНГАХ ТА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАДИЦІЙНОГО

ТИПУ У 2011 РОЦІ [122, с. 15].

Відхилення
Показники Агрохолдинги Аграрні підприємства

традиційного типу +,–  %

Орендна плата за зем-
лю, грн/га 478,65 388,1 90,55 23,3

Середньомісячна за-
робітна плата, грн 1364,69 1692,31 –327,62 –19,3

У т.ч. у: рослинництві 1293,51 1681,34 –387,83 –23,

   тваринництві 1571,11 1380,43 190,68 13,8

Середньооблікова кі-
лькість працівників,
осіб/100 га

2,66 3,16 –0,5 15,8

*Розраховано науковцями ННЦ «Інститут аграрної економіки» за даними форми
50-сг 3378 сільськогосподарських підприємств.

Безумовно, не можна заперечувати, що великі агропромислові 
формування беруть участь у вирішенні тих чи інших соціальних 
проблем у селах, де вони орендують землі і здійснюють аграрне 
виробництво. Але відомо, що така діяльність не є  ні   постійною,
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ні обов’язковою, і здійснюється суто за бажанням власника, на 
його розсуд, та ще й за тими напрямами, які він обирає, оскільки 
на законодавчому рівні вимоги щодо агрохолдингів чи будь-яких 
інших структур, що здійснюють діяльність у сільській місцевості, 
відсутні. Проблема полягає в тому, що більшість агрохолдингів 
зареєстровані в містах або в інших країнах, тому вони практично 
не сплачують податків до місцевих бюджетів, тим самим обме-
жуючи їхні можливості щодо забезпечення сільського розвитку. 
За даними В.Г. Андрійчука, 15 із 17 агрохолдингів, що розмісти-
ли свої акції на міжнародних фондових біржах, зареєстровані за 
кордоном, понад половину — на Кіпрі, який славиться сприятли-
вим податковим режимом [6, с. 5]. За таких умов унеобхіднюєть-
ся розроблення дієвого механізму, що забезпечуватиме сплату 
податків агропромисловими організаціями не за місцем їхньої ре-
єстрації, а за місцем здійснення ними господарської діяльності та 
оренди земельних ресурсів.

Майже повсюдно спостерігається невисокий рівень соціальної 
відповідальності агропромислових структур, яка не зрідка зво-
диться до декларування ними прихильності принципам КСВ та 
укладання окремими агрохолдингами з сільськими громадами чи 
облдержадміністраціями соціальних договорів, або так званих 
меморандумів про соціально-економічне партнерство. Такі доку-
менти здебільшого декларують сприяння агропромисловим фор-
муванням у нарощуванні ними сільськогосподарського виробни-
цтва і містять мало заходів щодо посилення соціальної 
спрямованості їх функціонування [22, с. 28]. Так, на сайті найбі-
льшого агрохолдингу України «UkrLandFarming» міститься ін-
формація про укладання Соціального договору з місцевими орга-
нами влади. За умовами договору компанія перераховує певну 
суму з 1 га землі, орендованої в конкретному районі, до місцево-
го бюджету. Отримані кошти спрямовуються на вирішення пер-
шочергових питань місцевої громади (ремонт доріг, озеленення 
вулиць, організацію державних свят та місцевих урочистих подій 
тощо). З поданої інформації не видно, яким є розмір цих внесків, 
на що конкретно вони витрачаються. Загалом істотною перешко-
дою в аналізі впливу агрохолдингів на сільський розвиток є прак-
тична відсутність доступу до інформації про таку діяльність, від-
сутність статистичної звітності в межах окремої групи. 
Інформацію про соціально спрямовану діяльність агропромисло-
вих формувань можна почерпнути, окрім їхніх сайтів, ще з опри-
люднюваних обстежень. Так, за даними дослідження корпорати-
вних сайтів, проведеного Investor Relations Agency, 59 %
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обстежених агрохолдингів заявили про свою прихильність прин-
ципам КСВ, але тільки 4 з них розкривають свою нефінансову
звітність. Річ у тому, що на сучасному етапі розвитку компанії не
вважають КСВ дієвим інструментом підвищення своєї інвести-
ційної привабливості, хоча й визнають необхідність взаємовідно-
син із громадами. Результати дослідження довели, що більшість
агрохолдингів лише декларують прихильності КСВ без жодних
звітів та описів активності. Винятки становлять одиниці. Зокре-
ма, агрохолдинг Астарта-Київ, який публікує КСВ-звіт за прин-
ципами Глобального Договору ООН. У червні 2014 року в цій
компанії затвердили Стратегію з КСВ на 2014–2016, а також
створили Комітет з КСВ. Агрохолдинг HarvEast публікує політи-
ку Групи СКМ у сфері сталого розвитку. При цьому Звіт Групи
СКМ зі сталого розвитку за 2012 рік на сайті компанії опубліко-
ваний у лютому 2014-го. Компанія НІБУЛОН розкриває Соціаль-
ні звіти за 2011 і 2012 роки Glencore подала Інтерактивний річ-
ний звіт зі сталого розвитку за стандартами GRI [262].

За даними звіту із соціальної відповідальності одного з найбі-
льших агрохолдингів України Астарта-Київ наприкінці 2013 року
в ньому було зайнято 8960 осіб. За той рік агрохолдингом ство-
рено 623 робочі місця, з них 141 — на Глобинському переробно-
му заводі, 18 — у цеху з виробництва біогазу на Глобинському
переробному заводі, 41 — у центральному офісі компанії, 423
особи стали співробітниками компанії після придбання Новоор-
жицького цукрового заводу [88]. Отже, в основному це робочі
місця на переробних підприємствах. Позитивно характеризує хо-
лдинг його піклування про працівників з обмеженими можливос-
тями. Так, за 2013 рік тут було створено 595 робочих місць для
інвалідів, що навіть перевищує закріплену законом 5 % квоту. До
речі, пріоритетними напрямами реалізації програми соціального
партнерства, згідно з укладеними агрохолдингом Договорами со-
ціальної співпраці з сільськими радами, на територіях його при-
сутності є: підтримка дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів (у 2013 року компанія відремонтувала 60 садочків, у чо-
тирьох з них було зроблено капітальний ремонт); підтримка та
впровадження якісної медицини на селі (були відремонтовані й
отримали нове медичне обладнання 28 ФАПів та одна районна
лікарня), розвиток сільського спорту; розвиток культури; розви-
ток інфраструктури та благоустрій села (у кількох селах проведе-
но ремонт доріг, здійснено газифікацію села, проведено водогін у
с. Горопаївка Житомирської області). Але, на жаль, далеко не всі
агрохолдинги здійснюють такого роду діяльність; не всі, хто її
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здійснює, висвітлює й оприлюднює свої нефінансові звіти, що
свідчить про її необов’язковість.

Отже, сучасні великотоварні агропромислові формування є 
складними бізнес-структурами, метою функціонування яких є 
зростання прибутків і примноження власних капіталів. Діяльність 
високоінтегрованих, корпоративних агропромислових структур, 
якими виступають агрохолдинги, несприятливо відбивається на 
соціально-економічному розвиту сільських територій, де вони 
орендують землі. У регіонах їхньої присутності спостерігається 
загострення соціально-економічних проблем, зростання соціаль-
ної напруженності на селі через скорочення робочих місць і зрос-
тання сільського безробіття внаслідок високої інтенсифікацїї 
аграрного виробництва. Іншими негативними наслідками остан-
нього є погіршення екологічної безпеки сільських територій, 
дестабілізація агроландшафтів через недотримання науково об-
ґрунтованих сівозмін, виснаження ґрунтів, які дедалі більше 
втрачають родючість. Загалом можна констатувати звуження 
життєвого середовища для малого та середнього агробізнесу, 
який через істотну монополізацію агропромислового виробницт-
ва не витримує конкуренції з високоінтегрованими і високотех-
нологічними агрохолдингами. Останнє негативно позначається 
на зайнятості сільського населення, бо саме підприємства цих се-
кторів забезпечують основну масу робочих місць на селі. Функ-
ціонування агрохолдингів у цілому можна охарактеризувати як 
викачування всіх можливих ресурсів із сільських територій. Ту 
соціальну і благодійну діяльність, яку нині здійснюють агрохол-
динги, можна розглядати як епізодичну, фрагментарну, нерегу-
лярну, необов’язкову, а здійснювану на власний розсуд і за на-
прямами, зручними та вигідними лише холдингу, а не сільській 
громаді та місцевим селянам. Іншими словами, ті обсяги соціаль-
них благ, що надаються агрохолдингами місцевому населенню, 
виглядають надто мізерними і не йдуть у жодне порівняння з об-
сягами ресурсів, які вони викачують з сільської місцевості, і з 
тими збитками, яких вони завдають населенню, позбавляючи йо-
го можливості мати роботу за місцем свого народження, на землі 
своїх дідів і прадідів. Так, сільським школам потрібні пластикові 
вікна, але ще більше українське село потребує сьогодні робочих 
місць, бо за їх відсутності невдовзі нікому буде навчатися, навіть 
у добре відремонтованих школах. Агрохолдинги зовсім не заці-
кавлені в підтримці малого та середнього бізнесу, створенні ро-
бочих   місць   в   агросекторі та загалом у сільському розвитку.
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Ураховуючи те, що посилення процесів концентрації та спе-
ціалізації агропромислового виробництва є об’єктивною законо-
мірністю сучасного етапу розвитку вітчизняного аграрного сек-
тору, в найближчій перспективі агрохолдинги зміцнюватимуть
свої позиції ї на внутрішньому, і на зовнішньому ринках. Отже,
нагальною є потреба в посиленні соціальної спрямованості їх-
нього функціонування. Останнє має здійснюватися шляхом під-
вищення соціальної відповідальності великих товаровиробників
перед місцевим населенням, сільською громадою, українським
суспільством, державою. Узагальнення напрацювань вітчизня-
них учених щодо забезпечення удосконалення регулювання дія-
льності великотоварних агропромислових формувань у контекс-
ті мінімізації їхнього негативного впливу на сільський розвиток
дозволяє сформулювати найвпливовіші з них. Очевидно, що ни-
ні назріла необхідність у посиленні державного регулювання
процесів глобальної корпоратизації агропромислового виробни-
цтва; потребують врегулювання процеси надмірної капіталізації
сільського господарства. Необхідним є обмеження надконцент-
рації земельних ресурсів в агропромислових структурах. Обме-
ження монопольного становища агрохолдингів має відбуватися
шляхом поширення норм антимонопольного законодавства на
ринок оренди сільськогосподарських земель як на регіональний.
Зокрема, необхідним є встановлення обмеження площі орендова-
них земель одним агрохолдингом на території району не більше
35 %. Крім того, доцільною є вимога створення та реєстрації за
місцем оренди земель та здійснення сільськогосподарського ви-
робництва одного чи кількох підприємств (за умови викорис-
тання понад 500 га земель сільськогосподарського призначення)
чи відокремлених підрозділів (якщо площа менша), що сприя-
тиме кращому наповненню місцевих бюджетів податковими
надходженнями.

Важливим джерелом фінансових ресурсів для розв’язання
проблем соціально-економічного розвитку села і, зокрема, про-
блем зайнятості (створення робочих місць) має стати вилучення
надприбутків агрохолдингів, які вони отримують завдяки при-
власненню рентних платежів, які мають бути розподілені на ко-
ристь держави та місцевих сільських громад. Потужним інстру-
ментом удосконалення регулювання діяльності агрохолдингів є
податкова політика держави. У цій сфері удосконалення потре-
бують кілька аспектів. Зокрема, перегляд пільгового режиму
оподаткування агрохолдингів, за яким практично всі вони є плат-
никами фіксованого сільськогосподарського податку (6–8 грн/га),
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який видається невиправданим і недоцільним, оскільки зміцнює 
конкурентні переваги і без того високоприбуткових компаній. З 
огляду на це потрібне або повне його скасування (переведення на 
загальну систему оподаткування), або диференціація. Критеріями 
такої диференціації мають виступати розмір отриманого прибут-
ку агрохолдингу, а також його виробнича спеціалізація. Науковці 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» обґрунтували загальні прин-
ципи оподаткування, на які треба переводити агроходингові ком-
панії, які отримують дохід понад 10000 грн/га. За розрахунками 
вчених, це дасть змогу збільшити надходження до місцевих бю-
джетів у 5–6 разів. Для компаній, які розвивають тваринництво, 
варто застосовувати знижувальні коефіцієнти фіксованого подат-
ку, щоб сприяти розвитку трудомістких галузей тваринництва і 
збільшенню зайнятості в ньому сільського населення [122, с. 20]. 
Небезпідставною є думка про запровадження спеціального соці-
ального податку у розмірі 1 % від вартості використовуваних 
земель, який мають сплачувати агропромислові формування. 
Кошти мають спрямовуватися до місцевих бюджетів і викорис-
товуватися на розвиток сільських територій [86, с. 76]. Іншим за-
ходом, що сприятиме раціональнішому використанню коштів 
державного бюджету, має стати вилучення агропромислових фо-
рмувань з програм державної підтримки сільського господарства, 
і спрямування цих коштів на підтримку соціально орієнтованих 
підприємств малого та середнього бізнесу. У контексті вирішен-
ня проблеми сільського безробіття беззаперечний інтерес стано-
вить застосування нормативного підходу до кількості робочих 
місць, які мають забезпечувати в сільській місцевості великі аг-
ропромислові формування на тій території, де вони орендують 
землі та здійснюють господарську діяльність. За розрахунками 
вчених аграріїв, доцільним є норматив на рівні 3 середньообліко-
вих працівників на 100 га сільськогосподарських угідь, або — у 
разі недосягнення такого показника зайнятості — переказу агро-
промисловими формуваннями у Фонд загальнообов’язкового 
державного страхування на випадок безробіття середньомісячної 
заробітної плати сільськогосподарського працівника, щоб спря-
мувати ці кошти на розв’язання проблем безробіття в сільській 
місцевості [122, с.20]. Оскільки, нині в агрохолдингах фактична 
чисельність найманих працівників дорівнює лише 2,66 працівни-
ка на 100 га, то збільшення нормативу зайнятості навіть до трьох 
працівників, або сплата внесків до Фонду, з огляду на значну 
площу їх землекористування, справить відчутний позитивний 
вплив на збільшення кількості робочих місць в аграрному секто-
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рі. Важливим напрямом підвищення ефективності аграрної полі-
тики у сфері створення сприятливого життєвого середовища для
всіх суб’єктів аграрного ринку має стати комплексна державна
підтримка розвитку всіх видів сільськогосподарської кооперації
(виробничої, постачальницько-збутової, кредитної). Досвід роз-
винених країн переконливо свідчить, що розвиток кооперативно-
го руху є чи не найкращим способом залучення дрібних і серед-
ніх товаровиробників до єдиного виробничо-маркетингового
ланцюга, забезпечення їм сприятливіших умов господарювання
та підвищення конкурентоспроможності. На жаль, в Україні та-
ких кооперативів налічується менше 1000, тоді як у США їх по-
над 2300, у Франції близько 3000, в Іспанії понад 4000, в Італії —
5800 [177].

Причин гальмування кооперативного руху багато, проте осно-
вною, напевно є ментальна неготовність селян до такої співпраці,
породжена дефіцитом довіри з боку селян та їхнім небажанням
об’єднуватися. Крім того, необхідним є запровадження контролю
за дотриманням агрохолдингами вимог щодо раціонального ве-
дення сільськогосподарського виробництва та забезпечення еко-
логічної безпеки сільських територій. Важливо також забезпечи-
ти моніторинг діяльності агрохолдингів з метою забезпечення
відкритості й прозорості її для здійснення громадського та нау-
кового контролю. Для цього потрібно, щоб органи статистики ві-
дображали важливіші показники їхньої діяльності в окремій гру-
пі звітності [159, с. 176].

Зарубіжний досвід вочевиднює доцільність залучення агрохо-
лдингів до забезпечення сільського розвитку територій своєї при-
сутності через інститут соціальної відповідальності агробізнесу.
Оскільки у вітчизняній практиці господарювання цей інститут
тільки формується, його еволюція і становлення триватимуть пе-
вний час, але розв’язання соціально-економічних проблем села,
чи не найбільшими з яких є безробіття та бідність, потребує нега-
тивного налагодження державно-приватного партнерства. У рам-
ках партнерства держави та агробізнесу мають здійснюватися
конкретні заходи зі створення нових робочих місць, відновлення
та розбудови об’єктів соціальної інфраструктури, вирішення ін-
ших нагальних проблем сільських районів, де функціонують аг-
рохолдинги. Адже реалізація принципу соціальної справедливос-
ті вимагає, щоб вигоду від економічного зростання агросектору
відчували не лише найбільші латифундисти, а й усі члени суспі-
льства, і насамперед сільські громади і кожен селянин.
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5.2.2. СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Важливим інструментом вирішення проблем у сфері сприяння 
зайнятості населення, що проживає на сільських територіях, має 
стати соціальна мобілізація сільського населення, в основу якої 
треба покласти посилення соціальної згуртованості селян, підви-
щення довіри в сільській громаді. Як слушно зазначає відомий 
американський політолог і футуролог Френсіс Фукуяма у своїй 
праці «Довіра. Соціальні доброчинності і створення добробуту», 
«окрім кваліфікації і знань, — людський капітал — це і здатність 
людей до спілкування. …., до колективних дій, які, своєю чергою, 
залежать від того, якою мірою ті чи інші спільноти дотримують-
ся схожих норм і цінностей і можуть підкоряти індивідуальні ін-
тереси окремих особистостей інтересам великих груп. На підставі 
таких спільних цінностей виникає довіра, що має велику і конк-
ретну економічну цінність». І далі влучно наголошує: «… закон, 
договір, економічна доцільність необхідні, але недостатні як ос-
нова стабільності й благополуччя постіндустріальних суспільств; 
до них потрібно додати такі поняття, як принципи взаємності, 
моральні зобов’язання, обов’язок перед суспільством і довіра, 
ґрунтовані на принципах і звичаях, а не на раціональному розра-
хунку. Всі ці поняття за умов сучасного суспільства – не анахро-
нізми, а необхідні умови його успішного розвитку» [321, с. 131]. 
Усе це набуває особливої актуальності для українського соціуму, 
де рівень довіри вже сягнув критичної межі, і особливо — для 
сільського населення, яке сьогодні почувається покинутим, непо-
трібним, зневіреним і розгубленим, як ніколи. А втім, суспільства 
з високим рівнем довіри досягають сталого розвитку.

Як свідчить досвід розвитку сільських територій у зарубіжних 
країнах, роль місцевих територіальних громад у розв’язанні 
проблем соціально-економічного розвитку постійно зростає. Мі-
сцеві громади роблять відчутний внесок у подолання бідності, 
створення робочих місць, покращення якості життя сільського 
населення. Дедалі поширенішими у світовій практиці реалізації 
завдань місцевого й регіонального розвитку набуває підхід, що 
спирається на механізми самоорганізації та самодопомоги насе-
лення на рівні громад. Активізація місцевого населення, спону-
кання його до самоорганізації, об’єднання в громади й залучення 
громад до   участі   у   розв’язанні  місцевих завдань розвитку дає
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можливість державі залучити додаткові ресурси та отримати зво-
ротний зв’язок щодо ефективності реформ. Крім того, активізація
процесів самоорганізації громадян поліпшує доступ організова-
ного населення до самоуправління та стратегічного планування
розвитку територій. Територіальні громади та інші форми само-
організації населення мають бути невіддільними суб’єктами
управління в демократичному громадянському суспільстві, яке
формується нині в Україні. Попри значну увагу вітчизняних уче-
них до механізмів досягнення сталого сільського розвитку недо-
статньо дослідженим залишається такий його важливий аспект,
як забезпечення зайнятості сільського населення і, зокрема, по-
шук додаткових інструментів її підвищення за пришвидшення
євроінтеграційних процесів. Одним з таких інструментів нині
стає соціальна мобілізація сільських громад, тому актуалізується
проблема висвітлення прогресивного досвіду соціальної мобілі-
зації сільських громад у плані залучення ними міжнародних фі-
нансових донорів для реалізації мікропроектів сталого сільського
розвитку і, особливо, обґрунтування заходів удосконалення за-
стосування їх у контексті сприяння підвищенню рівня зайнятості
населення сільських територій.

Утворення територіальних громад в Україні регулюється За-
коном України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з
яким «Територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста…, або добровільне
об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністратив-
ний центр» [231, Ст. 1]. У законі також зазначено що територіа-
льна громада є складовою системи місцевого самоврядування,
наголошено, що вона виступає первинним суб’єктом місцевого
самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.

Місцеве самоврядування визначається законом як гарантоване
державою право та реальна здатність територіальної громади са-
мостійно або під відповідальність органів місцевого самовряду-
вання вирішувати питання місцевого значення. Громада може
брати участь в місцевому управлінні згори (формувати владні ор-
гани самоврядування) та знизу (через ініціативи щодо покладан-
ня на себе певних функцій органів влади). Українська громада
може брати участь в місцевому самоврядуванні через такі форми
участі, як громадські слухання, місцеві ініціативи, місцевий ре-
ферендум, спільні збори тощо. Найпоширенішими формами ор-
ганізації громад є обслуговувальні кооперативи, об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), органи само-
організації населення (ОСН), громадські організації. Для вико-
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нання конкретних завдань місцевого значення використовують
певні організаційно-правові форми, найбільш пристосовані до
цього. Наприклад, для здійснення заходів з охорони довкілля,
озеленення й утримання в належному стані садиб, подвір’їв, ву-
лиць, парків, ліквідації наслідків стихійного лиха найпридатні-
шими, як свідчить практика, виявляються ОСН.

Вирішення питань місцевого розвитку, серед яких гостре пи-
тання сільського безробіття, вимагає тісної та плідної співпраці
громад з органами місцевої влади. Утім, тісній та ефективній вза-
ємодії двох зазначених інститутів перешкоджають недостатній
рівень довіри населення як до владних органів, так і один до од-
ного, відсутність соціального діалогу між соціальними партнера-
ми на місцевому рівні, панування споживацьких настроїв серед
селян. За цих умов завданням місцевого самоврядування має бу-
ти стимулювання активізації місцевого населення, його самоор-
ганізації та залучення організованих громад до розв’язання міс-
цевих проблем соціально-економічного розвитку, в числі яких
сприяння сільській зайнятості.

Ефективним інструментом у цій справі може стати соціальна
мобілізація сільського населення. Загалом під соціальною мобілі-
зацією розуміють активне залучення всього населення до вирі-
шення пріоритетних соціальних, економічних та екологічних
проблем місцевого значення. Також соціальна мобілізація перед-
бачає приведення територіальної громади в такий стан, коли вона
здатна вирішувати проблеми з використанням власних ресурсів,
тобто передбачає об’єднання населення, використання ним при-
хованого потенціалу в плані допомоги собі самостійно [281,
с. 263].

Потрібно зауважити, що в історії українського села з давніх
давен широко використовували такий різновид соціальної мобілі-
зації і форму селянської взаємодопомоги, як «толока». Толока
(добровільна безоплатна праця односельчан) організовувалася
на селі для виконання трудомістких і термінових робіт, як, на-
приклад, зведення будинків, збирання врожаю, спільний випас
худоби тощо. Той, на користь кого працювала толока, зазвичай
організовував частування працівників, не зрідка толока завершу-
валася народним гулянням. Використовувалася толока і для про-
ведення таких громадських робіт, як будівництво церков, шкіл,
доріг, інших об’єктів спільного користування важливих для села.
За доби кріпосництва толоку використовували як додаткову ро-
бочу повинність. І хоча в такому вигляді толока була ліквідова-
на ще наприкінці ХІХ століття, як інструмент звичаєвого права і
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добровільної взаємодопомоги в українському селі вона існує
дотепер.

Метод соціальної мобілізації можна застосовувати для вирі-
шення практично всіх проблемних питань щоденного життя лю-
дей, що потребують спільних зусиль різних інститутів громадян-
ського суспільства, тому він швидко поширився в різних країнах
для мобілізації громад, громадських організацій та інших місце-
вих інститутів для забезпечення сталого місцевого розвитку. На
саміті ООН зі сталого розвитку 2002 року в Йоганезбурзі було
визнано участь громад необхідною умовою для забезпечення ста-
лого розвитку (вид. авт). Відтоді чимало країн більшою чи мен-
шою мірою застосовують управління із залученням громад, оскі-
льки це дає можливість підвищити відповідальність та
підзвітність органів місцевого самоврядування, державних струк-
тур та інших суб’єктів, які приймають рішення перед місцевим
населенням, забезпечити досягнення місцевого розвитку на заса-
дах сталості й отримувати більшу користь за менших витрат.

Активізація сільського населення в напрямі створення місце-
вих громад є важливим завданням місцевого самоврядування ще 
й тому, що це допомагає залучити кошти міжнародних донорів 
для забезпечення сталого сільського розвитку, позаяк, наявність 
громадського об’єднання є необхідною умовою отримання допо-
моги від міжнародних організацій. У цьому контексті варто зга-
дати досвід Програми розвитку ООН (ПРООН) у різних країнах, 
який переконливо свідчить про ефективність залучення громад 
до управління місцевим розвитком. Україна у 2007 році ратифі-
кували План дій ПРООН в Україні, згідно з яким було розгорну-
то та реалізовувалося на початок 2011 року п’ять проектів, спря-
мованих на розвиток громадської активності та соціальної 
мобілізації, серед яких « Муніціпальна програма врядування та 
сталого розвитку», «Місцевий розвиток, орієнтований на грома-
ду» (МРГ), «Програма розвитку та інтеграції Криму» [188].

У світлі розв’язання проблем зайнятості сільського населення
великий інтерес становить спільний проект Європейського Сою-
зу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований
на громаду» (МРГ), який розпочався наприкінці 2007 року. Ця
Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках про-
грами технічної допомоги Європейського Союзу та співфінансу-
ється і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Ме-
тою проекту є створення сприятливого середовища для сталого
соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом
сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження
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невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх областях
України. Проект підтримує ініціативи місцевих громад з покра-
щення умов проживання та базової соціальної інфраструктури
(відновлення фельдшерсько-акушерських пунктів, покращення
водопостачання, захисту довкілля, підвищення ефективності ви-
користання енергоресурсів, надання послуг місцевого транспорту
тощо).

Для реалізації проекту використовується метод соціальної мо-
білізації, активного залучення сільських громад, органів місцевої
влади, приватного сектору для спільного ухвалення рішень щодо
місцевого розвитку, розподілу ресурсів і втілення цих рішень у
життя.

Проект МРГ в Україні реалізується в кілька етапів. Перша фаза
проекту тривала із 2008-го до 2011 року, друга — із 2011-го до
2014-го, третя, що реалізується нині, розпочалася у травні 2014 ро-
ку й триватиме до березня 2018-го. Позитивно характеризує актуа-
льність і доцільність упровадження проекту той факт, що загаль-
ний бюджет поступово зростає. Якщо, бюджет другої фази
становив 17,5 млн євро, 98 % з яких — кошти ЄС, 1,6 % — кошти
ПРООН, то загальний бюджет, запланований на реалізацію третьої
фази проекту МРГ, сягає 24 млн євро, що свідчить про ефектив-
ність проекту, його корисність у справі сталого розвитку сільських
територій і розбудови громадянських інститутів у сільському соці-
умі, що підтримується прогресивною міжнародною спільнотою.

Уже після першої фази реалізації проекту було отримано від-
чутні результати підвищення якості життя на селі. Так, упродовж
першої фази проекту ухвалено угоди про партнерство з керівни-
ками всіх областей України, відібрано понад тисячу сільських
рад для реалізації нововведень у сферах охорони здоров’я, водо-
постачання, енергозбереження, утилізації відходів, забезпечення
шкільним транспортом. За критерії відбору, окрім рівня соціаль-
но-економічних проблем, було взято готовність до сумісного фі-
нансування проектів громад з місцевих бюджетів. Загалом за
останні 7 років спільний Проект ЄС і ПРООН підтримав більш як
2000 ініціатив місцевого розвитку. Понад 2,5 млн людей по всій
Україні поліпшили умови життя в своїх громадах через упрова-
дження мікропроектів у соціальній і побутовій сферах. Більш ніж
20 тис. членів громад і 5,8 тис. представників місцевих органів
влади підвищили рівень своїх знань на тренінгах з інституціона-
льного розвитку, фінансового та проектного менеджменту, спіль-
ного планування та оцінювання, набули практичний досвід мобі-
лізації громад і спільного управління [315].
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Переважна більшість відібраних і затверджених проектів 
(близько 60 %) спрямовано на запровадження енергозбережува-
льних заходів, більш як 20 % — на заходи у сфері охорони здо-
ров’я, 15 % — на поліпшення водопостачання, решту 5 % стано-
вили проекти, орієнтовані на охорону природи та розвиток 
шкільного транспорту. Фінансування здійснювалося за партиси-
пативного підходу. Згідно з даними Звіту про впровадження МРГ 
за 2010 рік громади надавали в середньому 7 % суми вартості 
проекту, місцевий бюджет — майже 45 %, проект МРГ — понад 
46 %, приватний сектор — майже 2 % [166].

Чи не найбільшим пріоритетом спільного проекту ЄС/ПРООН 
МРГ є сприяння вирішенню проблеми енергозбереження в сіль-
ських населених пунктах. Якщо максимальна сума гранта на про-
екти з відновлення комунальної інфраструктури дорівнювала 10 
тис. дол. США, а проект надавав 50 % коштів, то максимальна 
сума гранта на енергозбережувальні проекти може сягати 20 тис. 
дол. США, а МРГ готове надавати до 70 % вартості Проекту, 25 % 
— внесок місцевого бюджету, 5 % — внесок громади. Загалом на 
енергозбережувальні технології, інноваційні й альтернативні 
джерела енергії впродовж реалізації другої фази було за-
плановано близько 30 % загального бюджету Проекту [286]. За 
деякими оцінками, збереження від 30 % до 80 % енергії забезпе-
чується шляхом заміни систем опалення об’єктів соціальної сфе-
ри, утеплення вікон, дверей, ремонту покрівель тощо. Характер-
ним прикладом участі проекту в заходах з енергозбереження є 
проект, що реалізується в Черкаській області. Так, у рамках Про-
екту у ЗОС с. Сорокотяги, що у Жашківському районі, впрова-
джується програма переходу на альтернативні види опалення із 
встановленням піролізних котлів. Заклад освіти має автономне 
газове опалення, але за значного здорожчання й дефіциту газу ак-
туальним є перехід на дешевші види палива. Вартість робіт із 
встановлення двох піролізних котлів і переведення котельні на 
енергоощадне опалення — близько 300,0 тис. грн, 200,0 тис. грн з 
яких отримано від європейської спільноти. 5 % коштів буде зі-
брано жителями села та членами громадської організації, частину 
коштів нададуть місцеве сільськогосподарське підприємство 
«Злагода» та інші приватні підприємства, що працюють на тери-
торії сільської громади. У рамках упровадження мікропроекту у 
червні 2014 року було проведено тендер на виконання робіт се-
ред трьох учасників [241]. Загалом реалізація Проекту 
ЄС/ПРООН МРГ у Жашківському районі Черкаської області 
продемонструвала зацікавленість більшості громад і місцевої
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влади у співпраці з Проектом, активізувала використання нових
підходів для мобілізації громад, дала можливість забезпечити
співфінансування та впровадження місцевих ініціатив.

У Вінницькій області, зокрема, в перебігу першої фази проек-
ту МРГ, загальна вартість реалізованих заходів з Бершадського
району становила понад 800,0 тис. грн, з яких 357,0 тис. грн — це
кошти міжнародної підтримки. Вартість проектів, реалізованих у
другій фазі, перевищувала 770,0 тис. грн, у тому числі 300,0 тис.
грн — кошти проекту ПРООН/ЄС. Завдяки цьому здійснено капі-
тальні ремонти із застосуванням енергозбережувальних заходів.
У с. Війтівці встановлено модульну котельню із піролізним кот-
лом у ДНЗ «Мрія». Вартість проекту — 368,3 тис. грн, з них кош-
ти Проекту ПРООН/ЄС — 251,4 тис. грн, решта — кошти грома-
ди, районного та сільського бюджетів. У с. Устя встановлено
новий піролізний котел у ДНЗ «Барвінок», замінено радіатори
опалення на нові енергоощадні, проведено опалення на другому
поверсі, утеплено частину фасаду. Вартість проекту — 240,0 тис.
грн, кошти Проекту ПРООН/ЄС — 164,4 тис. грн [38].

Іншим прикладом реалізації проектів з енергоефективності є
мікропроект з використання сонячної енергії для опалення й за-
безпечення гарячою водою дитячого садка у с. Благовіщінка За-
порізької області. Для його утеплення було здійснено ремонт
приміщення, старі вікна та двері замінено на сучасні термозбере-
жувальні. Загальна вартість проекту — понад 250 тис. грн, з них
майже 90 % становили кошти проекту, понад 25 тис. грн зібрала
місцева громада. Оскільки впровадження проекту з використання
сонячної енергії істотно впливає на економію коштів місцевого
бюджету, вигоду від реалізації проекту відчули понад 1000 міс-
цевих мешканців [348].

Актуальність пріоритету забезпечення енергоефективності й
енергопостачання для селян чітко окреслив один з учасників кру-
глого столу з проблем енергозбереження, проведеного Черкась-
ким обласним підрозділом упровадження проекту ЄС/ПРООН
МРГ у грудні 2013 року, Голова громадської організації «Світоч»
с. Тарасівка Звенигородського району І. Безверхий: «Енергозбе-
реження – це майбутнє нашого села! Адже зрештою, завдяки
впровадженню енергоефективних заходів та заощадження на
цьому ми зможемо вирішувати інші нагальні проблеми і дбати
про громаду» [76].

Важливим пріоритетом реалізації спільного Проекту
ЄС/ПРООН МРГ є поліпшення медичного обслуговування сіль-
ського населення. Міжнародні донори співфінансують мікропро-



326

екти, орієнтовані на ремонт й облаштування амбулаторій, фель-
дшерсько-акушерських пунктів у сільських населених пунктах. 
Одним із типових прикладів реалізації проекту за цим пріорите-
том є досвід Хельницької області, де 18 вересня 2013 року в селі 
Западинці, найвіддаленішому населеному пункті Летичівського 
району, де проживає близько 240 людей, відкрили відремонтова-
ний і оновлений ФАП. У рамках реалізації проекту МРГ було 
проведено капітальну реконструкцію фельдшерсько-акушерсь-
кого пункту (заміна вікон, встановлення системи опалення, під-
ведення водопостачання) і забезпечено заклад необхідним облад-
нанням. Загальна вартість Проекту становила 110 тис. грн, з них 
за рахунок коштів ПРООН виконано робіт на суму 55 тис. грн, з 
боку громади надійшло 5,5 тис. грн, з місцевих бюджетів — 49,5 
тис. грн, у тому числі з коштів бюджету Шрубківської сільської 
ради — 13,2 тис. грн, з районного бюджету — 36,3 тис. грн. Ре-
зультатом реалізації проекту стало поліпшення якості надання 
медичних послуг сільському населенню, зміцнення матеріально-
технічної бази медичного закладу. Загалом у Хмельницькій обла-
сті до реалізації Проекту залучено 40 сільських рад, де втілюють-
ся 47 мікропроектів на загальну суму 9 млн грн. Показово, що ак-
тивізувалася позиція місцевого бізнесу щодо реалізації ініціатив 
громад. Так, на реалізацію мікропроектних пропозицій плануєть-
ся залучити близько 300 тис. грн спонсорських внесків від бізне-
сових структур, що більш як у 7 разів перевищує суму коштів, 
залучених під час першої фази проекту (40 тис. грн по всіх 50 ре-
алізованих в області проектах). Це певним чином свідчить про 
зростання соціальної мобілізації, сільської громади, підвищення 
соціальної згуртованості у напрямі забезпечення місцевого роз-
витку на засадах сталості [316].

Маючи на меті поліпшення життя на сільських територіях, 
Проект ЄС/ПРООН прямо та опосередковано впливає на оздоров-
лення ситуації на місцевих ринках праці, бо розширює можливо-
сті зайнятості для місцевого населення та збільшення рівня його 
доходів. Так, заощаджені кошти місцевих сільських бюджетів від 
енергозбереження можуть бути використані на організацію гро-
мадських робіт з благоустрою населеного пункту, природоохо-
ронну діяльність, до яких залучатиметься незайняте місцеве на-
селення. Крім того, відремонтовані, теплі й затишні приміщення 
шкіл у позанавчальний час можуть використовуватися сільською 
громадою для організації комп’ютерно-інформаційних центрів, 
дорадчих служб, консалтингових агенцій з надання місцевому 
населенню, підприємствам, організаціям інформаційно-консуль-
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таційних послуг і просто доступу до інтернет-мережі. Отже, це
якщо не додаткові бюджетні робочі місця, то принаймні можли-
вості для реалізації підприємництва в цій сфері й підвищення рі-
вня доходів місцевого населення. Відновлені і введені в дію сіль-
ські амбулаторії з оновленою матеріально-технічною базою
гарантують селянам більший асортимент медичних і консульта-
ційних послуг у сфері охорони здоров’я та здорового способу
життя, що може послугувати на благо розширення робочих місць
на селі у сфері медичного обслуговування.

Відновлення об’єктів соціальної, культурної, комунальної ін-
фраструктури так чи інакше сприяє розширенню сфери докла-
дання праці в сільській місцевості. Збільшенню попиту на робочу 
силу на селі, безумовно, сприяє напрям реалізації Проекту, 
орієнтований на підтримку місцевих ініціатив щодо розвитку 
малого й середнього бізнесу і, зокрема, поширення сільськогос-
подарської кооперації з обслуговування. Одним із прикладів під-
тримки цього напряму є відкриття 20 травня 2014 року у с. Чере-
пин Черкаської області технічно-інформаційного центру БСОК 
«Орбій». Інформаційний центр розташувався в приміщені сільсь-
кої ради і вже у день відкриття отримав подарунки від проекту —
необхідне технічне забезпечення: ноутбук, багатофункціональ-
ний пристрій і 10 стільців. Крім того, Проектом підтримано мік-
ропроектну пропозицію новоствореного кооперативу на закупів-
лю сільгосптехніки — трактора, причепу, косарки та плугу. 
Загальна вартість мікропроекту була 330,9 тис. грн, з яких Прое-
ктом виділено 281,3 тис. грн, та близько 50 тис. грн надано чле-
нами кооперативу. Постачальник сільгосптехніки має бути обра-
ний через тендер [336].

У сучасній практиці розвитку вітчизняного сільського госпо-
дарства є й інші приклади іноземної фінансової підтримки розви-
тку малого підприємництва. Так, у Львівській області нині реалі-
зується масштабний проект з розвитку молочної кооперації, який 
фінансує Канада. Цим проектом планується підтримка наявних та 
створення нових кооперативів у регіоні, передбачається сприяння 
розвитку приватного підприємництва шляхом надання довго-
строкового кредитування. Крім Львівської області Проект здійс-
нюватиметься в Івано-Франківській, Дніпропетровській і 
Херсонській областях і триватиме із 2015-го до 2021 року. Зага-
льний бюджет реалізації канадського Проекту з молочної коопе-
рації складає 20 млн канадських доларів [97]. І хоча сума 
невелика в масштабах вітчизняної молочної галузі, проте розпо-
ділена між  малими  товаровиробниками,  які  часто  не мають до-
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ступу до державної підтримки, може стати поштовхом і старто-
вою допомогою селянам у започаткуванні власної справи у сфері
молочної кооперації.

Іншим напрямом зайнятості в сільській місцевості може стати
розширення зайнятості у сфері надання послуг сільському насе-
ленню, зокрема у сфері охорони здоров’я, догляду за хворими,
інвалідами, людьми похилого віку. З огляду на сумну статистику
загострення тенденції старіння сільського населення доцільність
таких послуг не викликає сумнівів. Певний досвід ремонту гері-
атричного пансіонату в рамках проекту ЄС/ПРООН МРГ є в Ха-
рківській області. Щоправда, частина пансіонату тимчасово ви-
користовується для розміщення біженців з обмеженими
можливостями із зони АТО. 28 травня 2015 року, в Хорошевсь-
кому геріатричному пансіонаті, що в Харківському районі Хар-
ківської області, відкрили відремонтоване відділення для прожи-
вання тимчасово переміщених осіб з обмеженими фізичними
можливостями. Приміщення в геріатричному пансіонаті відре-
монтовано з урахуванням специфічних потреб для проживання
осіб з обмеженими фізичними можливостями: встановлено спе-
ціальне обладнання для самостійного пересування їх по примі-
щенню (розширені дверні прорізи, облаштовані поручні в кори-
дорах і кімнатах), забезпечено комфортні санітарно-гігієнічні
умови (встановлені спеціальні сантехнічні прилади, ванні кімна-
ти облаштовані підйомними механізмами). Вартість ремонту
становила 860 тис. грн, з яких 688 тис. грн (тобто 80 %) — це
кошти проекту «МРГ», 171,5 тис. грн (20 %) — кошти обласного
бюджету. У відремонтованому відділенні можна розмістити по-
над 90 осіб із зони АТО. Зараз у пансіонаті перебувають 40 пере-
селенців. Відремонтоване крило пансіонату раніше було непри-
датним для проживання, але завдяки спільному проекту
Європейського Союзу та ПРООН та ініціативі органів влади Ха-
рківської області було вжито комплекс заходів, зокрема зробле-
но ремонт, що дало змогу розмістити додаткову кількість людей
із зони АТО. Крім того, в березні в рамках цього самого проекту
в Балаклійському районі відкрили відремонтоване приміщення
Дитячої спортивної школи для проживання переселенців. Ще
два проекти будуть реалізовані в Ізюмському та Барвінківському
районах області. Зокрема, умови для проживання внутрішньо
переміщених осіб з обмеженими можливостями створять на базі
Червонооскільського психоневрологічного інтернату, а на базі
Барвінківського територіального центру облаштують житло для
сімей-переселенців з дітьми [311].
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Загалом розвиток сільської кооперації розширює можливості
для трудової зайнятості місцевого населення. Причому це стосу-
ється практично всіх видів кооперації. Позитивний вплив вироб-
ничих кооперативів на зростання попиту на сільську робочу силу
очевидний. Оскільки основним видом його діяльності є виробни-
цво сільськогосподарської продукції, то збільшення кількості та-
ких кооперативів зумовлює зростання кількості робочих місць в
агросекторі села. Обслуговувальні та постачальницько-збутові
кредитні кооперативи опосередковано позитивно впливають на
сільський ринок праці і загалом забезпечують сільський розви-
ток. Хоча сам обслуговувальний кооператив має обмаль робочих
місць, проте надання ним послуг місцевому населенню з ведення
сільського господарства, істотно розширює можливості селян у
плані ефективнішої зайнятості їх в ОСГ, створює інституціона-
льні її передумови, сприяє підвищенню рівня доходів зайнятих.
Кредитні кооперативи, окрім підтримки агровиробництва, спри-
яють розвитку підприємництва в позааграрних видах діяльності,
що також супроводжується появою нових робочих місць на селі.

Отже, загалом можна позитивно оцінити вплив міжнародних 
проектів, орієнтованих на активізацію функціонування місцевих 
громад і на місцеві ринки праці. Разом з тим у контексті 
розв’язання проблеми браку, а подекуди й повної відсутності ро-
бочих місць у сільських поселеннях необхідним є вдосконалення 
практики застосування проектів у напрямі більшої орієнтації їх 
на вирішення проблем зайнятості місцевого населення. Зокрема, 
досягненню цієї мети сприятимуть:

⎯ активізація соціальної мобілізації сільських громад у спра-
ві пошуку можливостей розширення сфери прикладання праці на
селі, в тому числі шляхом залучення міжнародних фінансових
донорів; покращення інформаційно-аналітичного забезпечення
сільських громад з метою поширення позитивного досвіду реалі-
зації мікропроектів, спрямованих на збільшення кількості робо-
чих місць; дотримання місцевими сільськими громадами пріори-
тету якомога вищого рівня зайнятості місцевого сільського
населення при висуванні місцевих ініціатив та обґрунтуванні мі-
кропроектів сільського розвитку; оцінювання поданих сільськи-
ми громадами проектів відбірковими комісіями крізь призму їх-
нього впливу на місцевий ринок праці з метою надання переваги
проектам, що забезпечують зайнятість більшої кількості селян
тощо.

Важливим аспектом ефективної реалізації проектів місцевого
розвитку в контексті подолання сільського безробіття є удоско-
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налення звітності сільських громад [157, с. 176]. Зокрема, звіти
сільських громад щодо впровадження проектів сталого розвитку
містять дуже обмежену інформацію. У ліпшому разі можна знай-
ти дані про загальний бюджет проекту та структуру його розпо-
ділу між співфінансистами. Жодної інформації щодо кількості
залученого сільського населення для виконання проекту, кількос-
ті створених робочих місць, форми зайнятості, заробітної плати
залучених працівників у відкритому доступі практично немає.
Відсутність такої інформації негативно впливає на ефективність
управління сільським розвитком на всіх рівнях, оскільки істотно
обмежує аналіз соціальної ефективності реалізації проектів і пе-
решкоджає науково-методичному обґрунтуванню управлінських
рішень. Тож місцевим органам влади доцільно зобов’язувати
сільські громади, учасників проекту надавати таку інформацію у
планово-проектній і звітній документації, що забезпечить ефек-
тивніше управління сільським розвитком і регулювання зайнято-
сті населення сільських територій.

Соціальна мобілізація сільського населення, що виявляється в 
активізації створення сільських громад, з метою досягнення ста-
лого сільського розвитку, у тому числі через залучення міжнаро-
дних фінансових інститутів, сприяє отриманню сільським насе-
ленням відчутного соціально-економічного ефекту. Останній 
виявляється не тільки у створенні додаткових робочих місць на 
місцевому рівні, хоча нині це є надзавданням сільського розвит-
ку, але й у таких важливих для сільської життєдіяльності аспек-
тах, як підвищення самосвідомості селян і місцевої влади, зрос-
тання віри у власні сили, посилення довіри до влади та один до 
одного; підвищення якості медичних, освітніх та інформаційних 
послуг і загалом якості життя, тобто у зміцненні соціальної згур-
тованості сільського соціуму, зростанні його соціального капіта-
лу. Сталий розвиток на селі передбачає пріоритет суспільних, а 
не індивідуальних доброчинностей. Важливість цього яскраво 
описав Ф. Фукуяма, порівнявши його з храповим механізмом, 
який легко крутиться в один бік і зовсім не крутиться у зворот-
ний «…уряд може легко розтратити цей капітал, а відновити його 
набагато складніше. Однак саме проблемам збереження і накопи-
чення соціального капіталу приділятиметься головна увага у най-
ближчому майбутньому» [321, с. 162]. Отже, соціальна мобіліза-
ція має стимулюватися та підтримуватися владними структурами 
всіх рівнів управління, широко популяризуватися серед сільських 
рад і населення як дієвий інструмент забезпечення сталості сіль-
ського розвитку та розв’язання проблем сільського безробіття.
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5.3. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ

Мірою інтеграції України до Євросоюзу аграрний сектор де-
далі більше розвиватиметься в напрямі його інтенсифікації та
зростання концентрації сільськогосподарського виробництва, що
призводитиме до подальшого скорочення попиту на аграрну пра-
цю. Високий рівень безробіття, особливо прихованої його форми,
низька мобільність сільського населення, недостатня розвине-
ність транспортної інфраструктури, недоступність міського рин-
ку житла та багато інших причин унеобхіднюють пошук шляхів
забезпечення населення робочими місцями на сільських терито-
ріях. Важливою причиною забезпечення сільського населення
робочими місцями, що розташовані саме в сільській місцевості є
те, що коли селяни працюють не в сільській місцевості, в селах
поступово згортається життєдіяльність, що супроводжується за-
непадом сільських територій та іншими негативними соціально-
економічними наслідками.

Оскільки світові тенденції економічного розвитку свідчать, з 
одного боку, про постійне скорочення зайнятості в сільському 
господарстві, а з іншого — про зростання привабливості сільсь-
кої місцевості як місця проживання, то очевидно, що альтернати-
вними видами зайнятості на селі мають ставати несільськогоспо-
дарські види діяльності, більшою мірою спрямовані на 
скорочення розриву в якості життя між містом та селом. Розбу-
дова сільської соціально-побутової інфраструктури, розширення 
й підвищення якості послуг є життєво необхідною умовою не 
тільки для забезпечення принципу соціальної справедливості, 
який вимагає рівних можливостей доступу до соціальних благ 
незалежно від місця проживання, хоч і він конче важливий у ци-
лізованому суспільстві. Але ще більша актуальність полгає в тому, 
що розвинена соціально-культурно-побутова інфраструктура 
сільських територій робить їх привабливими для постійного про-
живання містян зі збереженням своєї роботи в місті. Мешканці 
міст за сучасного рівня розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій, транспортного сполучення можуть жити в сільській 
місцевості і зберігати при цьому свою міську зайнятість.

Тенденцію переміщення міського населення назад до сільської
місцевості Е.Тофлер передбачав ще у 70-х роках ХХ століття. У
праці «Третя хвиля» він зазначав: «… крім децентралізації та де-
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урбанізації виробництва, крім зміни сьогоднішнього характеру 
праці, нова система виробництва може перемістити буквально 
мільйони робочих місць із заводів і контор, куди їх занесла Друга 
хвиля, туди, де вони були спочатку: в приватний дім» [306, 
с. 174]. Стрибок до нової системи виробництва і можливий пере-
хід до системи електронного котеджу стає можливим завдяки 
двом потужним силам  ( техносфери та інфосфери), які « разом 
змінюють глибинну структуру нашої системи виробництва, змі-
нюючи природу праці на заводі та в конторі й, зрештою, підводя-
чи нас до переміщення праці назад, додому». Тофлер зауважує на 
необхідності створення соціосфери Третьої хвилі, чим підкреслює 
дедалі більше зростаючу роль людини.

Е.Тофлер прогнозував бурхливий розвиток майбутнього сіль-
ського господарства в контексті розвитку концепції безвідходно-
сті через застосування високих нано- та біотехнологій у поєднан-
ні з інформаційно-комунікаційними технологіями. Ще в ті далекі
часи Е.Тофлер описував лабораторії екологічних досліджень у
тогочасних США, де в довжелезних жолобах у теплицях виро-
щують креветок поруч з огірками й салатом латуком, а відходами
креветок удобрюють ґрунт під овочі. І ще наводить чимало при-
кладів технологій повнішого й раціональнішого використання
природних ресурсів та загалом, безвідходного виробництва в
сільському господарстві. От як він пише про віддалене майбутнє
сільського господарства: «У масштабі довшого часового відрізку
можна уявити собі багато сільськогосподарських ідей, присвяче-
них «енергетичним фермам» — вирощуванню культур для виро-
бництва енергії». І продовжує «свідомий вплив на погодні умови,
розвиток комп’ютерних технологій, управління за допомогою
супутників та досягнення генетики спільно революціонізують
світове постачання продуктів» [306, с. 303].

Поява надпередових біотехнологій, зазначає Е.Тофлер, має
великий потенціал для перетворення суспільств Першої Хвилі.
Такі технології охоплюють все — від сільськогосподарського ви-
користання океану до використання комах та інших організмів
для продуктивної праці, від переробки целюлозних відходів на
м’ясо за допомогою мікроорганізмів до перетворення таких рос-
лин як молочай на вільне від сірки паливо. «Зелена медицина»…
теж містить великий потенціал для багатьох країн Першої хвилі
[306, с. 303].

Отже, підвищення продуктивності праці в сільському госпо-
дарстві завдяки інноваційному розвитку у сфері високих техно-
логій вивільнить з  нього  ще   більше зайнятих   працівників. До
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того ж потрібно брати до уваги, що здібності людини постійно
вдосконалюються, і вчені вже доводять, що саме це дасть змогу з
часом замінити значну кількість сучасних технологій здібностя-
ми, що зросли. Так, наприклад, уже зараз є люди, які опанували
методики прямого засвоєння енергії сонця без споживання їжі
або з дуже обмеженою її кількістю. Навіть якщо не вдаватися до
таких екстремальних методик, варто згадати хоча б вегетаріанст-
во, яке передбачає відмову людини від продуктів харчування
тваринного походження. Зростання лав прихильників такого спо-
собу харчування істотно знижує потребу у виробництві продукції
тваринництва. Разом з тим це досить далеке майбутнє, й не варто
переоцінювати швидкість скорочення потреби людства у продук-
тах харчування.

Сьогодні «електронний котедж» Е.Тофлера поступово стає ре-
альністю. Електронний котедж — будинок, розміщений на вели-
кій земельній ділянці, добре облаштований сучасними інформа-
ційно-комунікаційними засобами, дозволяє здійснювати активну
діяльність, зокрема успішно працювати вдома, наприклад у сфері
дизайну, архітектури, надання різного роду послуг. Добре відомо,
що у розвинених країнах переваги суспільства третьої хвилі ши-
роко використовують. Від кінця ХХ століття там розпочався
процес деурбанізації, який характеризується переселенням меш-
канців міст до передмістя. Активно поширюються такі нові фор-
ми зайнятості як аутсорсинг, який дозволяє перекладати частину
непрофільних функцій фірми на виконавця, який перебуває на
значній відстані від замовника. Найбільші світові компанії пере-
дають окремі функції навіть на інші континенти. Компанії США,
наприклад, активно використовують програмістів, котрі працю-
ють в Індії.

Життєва сила й гостра актуальність ідей Тофлера підтверджу-
ється великою кількістю прихильників, які здійснюють їх 
подальше розроблення і обґрунтування. Так, М.Ю.Павлов 
обґрунтовує можливість уже сьогодні перенести науку й освіту в 
постіндустріальні (електронні) поселення. Економія часу й 
енергії на поїздки до університету забезпечують сили для творчої 
діяльності і більш плідної праці завдяки розвитку й поширенню 
ІКТ. Ділянка площею 1–1,5 га для будівництва котеджу й 
облаштування саду й городу та мінімальна інфраструктура є 
необхідною умовою для переходу до по справжньому 
постіндустріальної організації діяльності людини та виникнення 
творчих та інноваційних ідей [189, с. 51].

До речі, площа ділянки в 1–1,5 га названа невипадково, за оці-
нками спеціалістів ця площа достатня для самозабезпечення ро-
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дини. Наявність присадибної ділянки послаблює гостроту про-
блеми безробіття, оскільки забезпечує необхідною їжею та жит-
лом, а роботу можна виконувати дистанційно, якщо мати
комп’ютер, мобільний телефон і доступ до інтернету.

Пріоритетом подальшого розвитку людини, на думку багатьох
дослідників, має бути розвиток її творчих здібностей творча дія-
льність [24]. Зростання позаекономічних чинників наголошує ві-
домий український дослідник соціально-трудової сфери А.М. Ко-
лот: в економіці, що інтенсивно формується, зовсім іншого
звучання та значення набувають явища і процеси, які донедавна
перебували на другому плані. Так, довіра, солідарність, лояль-
ність, згуртованість, подібно до низки інших, базованих на цінні-
сних настановах і морально-етичних, соціокультурних засадах
стають настільки важливими соціальними ресурсами, що не під-
лягають жодному порівнянню з їх дотеперішнім значенням [104,
с. 11].

Зростання ролі людини в цивілізаційному розвитку, необхід-
ність досягнення нею гармонії із внутрішнім і зовнішнім світом
актуалізують у своїх дослідженнях сучасні українські філософи
[255; 102].

Психологи доводять, що саме творча праця дає людині відчут-
тя щастя. Під працею в даному випадку мається на увазі творча
діяльність, яка дає людині відчуття радості творіння. Саме таку
працю видатний представник української філософської думки
Г.С.Сковорода називав «спорідненою працею». От як він пише
про важливість знайти своє покликання: «цілком мертва душа
людська, яка не вдалася до свого природного діла… — і тому,
веде далі, – не дивись, що вище й нижче, що показніше й не зна-
тніше, багатше й бідніше, а виглядай те, що тобі споріднене,
бо…справжня сердечна насолода міститься у спорідненій праці»
[272, с. 320].

Для творчої праці, як відомо, необхідно мати вільний час, енер-
гію, натхнення, яким більше сприяє таке природне середовище лю-
дини, як, сільська місцевість. М.Ю.Павлов які ілюстрацію важли-
вості виділення ділянок для становлення постіндустріального
суспільства наводить історію США, а саме пов’язує економічний
успіх країни з ухваленням у 1862 році закону, який давав право ко-
жному американцю на отримання земельної ділянки — «Хомстед-
акту». Згідно з законом кожен громадянин США, якому виповнило-
ся 21 рік, який не воював (на боці Півдня проти Півночі), міг отри-
мати із земель суспільного фонду земельну ділянку площею 160 ак-
рів (65 га). Земля надавалася безкоштовно, треба було сплатити
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тільки 10 дол. на межування землі. Право власності переселенець 
набував через п’ять років, або раніше, якщо вносив плату 1,25 дол. 
за акр. Унаслідок ухвалення цього закону 2,5 млн 
домогосподарств змогли не тільки отримати землю у власність, а й 
досягти свободи й економічної незалежності, пишатися 
володінням своєї ділянки землі і самодостатнім 
домогосподарством. Дослідники пов’язують розквіт США саме з 
ухвалою цього закону, який забезпечив багатьом американцям 
великі можливості [365, p. 5]. У результаті втілення в життя цього 
закону американська нація спромоглася створити невеликі 
сімейні ферми, які впродовж багатьох десятиліть залишалися 
економічним і суспільним оплотом Америки. Чинність цього акта 
значно скоротила лави знедолених і збільшила кількість дієвих, 
незалежних, самодостатніх фермерів.

Накладаючи цей історичний приклад на українські реалії, мо-
жна сказати, що в Україні сімейні ферми поки не прижилися. За 
понад 20 років реформування агросектору фермерські 
господарства не стали основою національного сільського 
господарства. Тому навіть безкоштовна роздача землі більших чи 
менших розмірів навряд чи дасть такий ефект, бо у селян бажання 
працювати на землі майже зникло за радянських часів. 
Дивовижно, але нетривалий за мірками історії період у більш як 
70 років знеособлення й колективізації майже вщент знищив в 
українців почуття господаря, власника землі. Відновити це 
почуття тепер дуже важко. Одначе роль сучасного села докорінно 
змінюється. Колись головна його функція виробництва 
сільськогосподарської продукції поступається іншим 
неекономічним — соціальним, природоохоронним, культурним. 
Очевидно, що сьогодні потрібно консолідувати зусилля на усіх 
рівнях, залучити всіх суб’єктів соціально-трудової сфери до 
збереження українського села. Але не в нинішньому відсталому 
вигляді, а в принципово новій, прогресивній його якості, як 
середовища, здорового, комфортного і сприятливого життя 
людей.

Причини необхідності збереження села виходять сьогодні за 
межі суто економічної доцільності, вони зумовлені не тільки по-
требою підтримки колонізації та забезпечення соціального конт-
ролю над сільськими територіями, відновлення їх природних ре-
сурсів та біобалансу, хоча й ці завдання наразі нерозв’язані, але ці 
причини вже стосуються збереження фізичного і психічного 
здоров’я української нації.

Сучасний етап цивілізаційного розвитку характеризується бу-
рхливими глобалізаціними процесами, які стрімко охоплюють
дедалі більше країн. Вигоди від глобалізації численні й очевидні,
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але за цих умов важливо не втратити своєї національної автенти-
чності, національної культури, традицій. Адже, як переконливо 
свідчить досвід, за економічний розвиток, за матеріальні блага і 
вигоди, які несе глобалізація, народам часто доводиться платити 
відмовою від своєї культури, від національних традицій, звичаїв. 
Влучно охарактеризував це явище Е.Тофлер, зазначивши: щоб 
форми Другої хвилі функціонували ефективно, «і традиційні сі-
мейні та шлюбні звичаї, і релігія, і роль традиційних структур —
усе має бути розчавлене, вся культура має бути вирвана з корін-
ням» [306, 299]. Гіркою пігулкою він називає повну відмову від 
своєї культури, і переймається питанням: чи можна цього уник-
нути суспільствам першої хвилі в досягненні рівня економічного 
розвитку, властивого країнам другої хвилі. Далі Е.Тофлер дає оп-
тимістичне передбачення. На його переконання, «…Стратегії 
«розвитку» завтрашнього дня прийдуть не з Вашингтона, Моск-
ви, Парижа чи Женеви, а з Африки, Азії та Латинської Америки. 
Вони будуть природні і відповідатимуть фактичним місцевим по-
требам. Вони не надто наголошуватимуть на економіці коштом 
екології, культури, релігії чи структури сім’ї та психологічних 
вимірів існування. Вони не повторюватимуть ніякого зовнішньо-
го зразка Першої хвилі, Другої хвилі чи, в даному випадку, Тре-
тьої» [306, 300].

Чим загрожує сучасному українському суспільству втрата йо-
го національної культури? Відповідь на це питання потрібно шу-
кати не окремо в економіці праці, етиці чи культурології, соціо-
логії, психології чи іншій гуманітарній науці, а в одночасному, 
взаємодоповняльному їх застосуванні. Уже зараз психологи б’ють 
тривогу, що психіка сучасної людини зазнає величезного тиску 
стрімких змін, які обвалюються на неї повсякденною лавиною 
найрізноманітнішої інформації, обсяги і швидкість якої невпинно 
зростають. Результатом цього стає життя більшості людей, 
особливо мешканців мегаполісів, у постійному стресі, відчуття 
розгубленості й дезорієнтованості, що подекуди межують із 
відчаєм. Звідси і зростання кількості серцево-судинних за-
хворювань, розладів нервової системи, соціально детермінованих 
хвороб і, зрештою суїцидів. Дослідники доводять, аби сучасна 
людина могла протистояти цьому потоку змін, щоб він не зруй-
нував її, щоб вона не втратила сама себе, вона повинна мати щось 
постійне, стале і незмінне у своєму житті. Має бути твердий 
ґрунт під ногами, тверда і стала основа, що даватиме людині від-
чуття спокою і впевненості, попри найбурхливіші зміни, хоч би 
якої сфери її життя вони стосувалися. Таким ґрунтом, на думку
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філософів, виступає національна культурна традиція: «Традиція у
наш час постає для людини тією соціальною межею, краєм, що
дає їй відчуття вічного, неперебутнього в нестримному потоці
змін речей, урядів, політики, моди, шляґерів, курсів валют тощо».
Адже без постійної можливості співвідносити себе, свій життє-
вий світ з тим вічним, що забезпечує культурна традиція, «люди-
на ризикує загубити себе, втратити свій незмінний центр — своє
«я» (що набуває смислу знову-таки у співвіднесеності з культу-
рою): їй не буде з чим зіставити потік часу, що засмоктує та зако-
втує її, вона не знайде в собі тієї Архімедової точки опори, на-
вколо якої вона змогла б зібрати саму себе, рятуючи від
розпорошення на «дріб’язок справ»» [255, с. 14–15].

Культурні традиції, як відомо, зберігаються, підтримуються і
розвиваються в селі. Саме сільський спосіб життя сприяє їх збе-
реженню, позаяк ведення сільського господарства тісно
пов’язане з дотриманням традицій. Як доводять дослідження аг-
рарних традицій виробничої сфери, в основі механізму відтво-
рення господарської, морально-естетичної та соціальної системи
в Україні ще за дохристиянської доби лежав світогляд,
пов’язаний з астрономічним календарем та вплетенням у госпо-
дарські цикли народних свят Сонця, Місяця, Богів Сварога, Даж-
бога, Велеса. Календарно-циклічні способи господарювання, що
набувалися «в процесі трудової діяльності, фіксувалися й форму-
валися в найпростішу систему традиційних обрядів і звичаїв, ста-
вали частиною господарської і загальної народної культури»
[191, с. 91]. Аграрно-виробничі традиції, обрядово-ритуальні ма-
гічні дії, природні цикли — усе разом сприймалось в єдності та
взаємопов’язаності, все це утворювало національну культуру.

Отже, щоб відродити сучасне українське село на якісно новій
основі, сьогодні необхідно забезпечити це село об’єктами соціа-
льно-культурно-побутової інфраструктури, сучасними засобами
телекомунікацій, доступом до інтернет-мережі, щоб наблизити
умови і якість життя до міського рівня. В цьому зв’язку доціль-
ною вбачається якомога ширша диверсифікація сільської еконо-
міки на інноваційній основі, що дозволить створити робочі місця
в позааграрному секторі, передусім у сфері послуг.

Однією з найважливіших соціально-економічних інновацій у
сфері забезпечення сталого розвитку сільських територій та за-
безпечення ефективної трудової зайнятості має бути залучення
населення до процесів ринкового виробництва продукції та на-
дання послуг, які здатні диверсифікувати сільську економіку,
що сприятиме підвищенню рівня доходів селян та скороченню
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диспропорцій у рівні та якості життя сільського і міського на-
селення.

Перспективним напрямом тут є винесення промислових під-
приємств та різного роду обслуговувальних організацій у сільсь-
ку місцевість. Особливо це стосується сільських населених пунк-
тів, розташованих поблизу адміністративно-територіальних
центрів. Показовим є приклад одного з російських підприємств,
що спеціалізується на виробництві перетворювачів електроенер-
гії. ЗАТ «ММП-Ирбис», розташоване в Москві, розробляє й виго-
товляє різноманітні перетворювачі електроенергії, випускає 40
типів джерел енергопостачання. Коли постала необхідність роз-
ширення виробництва і створення дочірньої компанії, керівницт-
во вирішило винести його в сільську місцевість. Так, ВАТ «Ін-
вертор» було створено винятково за рахунок коштів ЗАТ «ММП-
Ирбис». Засновники придбали в с. Сабурівщіна, що в Бабнінсь-
кому районі Калузької області, покинуту двоповерхову будівлю
колишньої контори радгоспу, зробили там капітальний ремонт,
забезпечили виробниче приміщення сучасною інфраструктурою.
Саме виробництво обладнали інноваційними технологіями, що
відповідають міжнародним стандартам. Персонал для роботи на
цьому підприємстві набирали за конкурсом серед місцевого на-
селення. Близько 100 осіб, з яких 95 % — молоді жінки, пройшли
навчання й професійну підготовку, після чого посіли робочі міс-
ця, умови праці на яких практично відповідають столичним. І хо-
ча заробітна плата цих працівників нижча, ніж у їхніх столичних
колег, проте за місцевими стандартами вона вважається високою
[114, с. 96].

Винесення дочірньої виробничої фірми у сільський район за-
безпечило конкурентні переваги підприємству, що далося взна-
ки в істотній економії витрат на придбання виробничих площ
порівняно з Москвою та у відчутному скороченні частки заробі-
тної плати основного виробничого персоналу в собівартості
продукції.

Для сільського населеного пункту очевидними перевагами та-
кого управлінського рішення стало: створення сучасних робочих
місць з прийнятним для села рівнем заробітної плати; допомога
виробничої фірми в розвитку місцевої інфраструктури; підви-
щення культурно-освітнього рівня місцевого працездатного на-
селення; призупинення відпливу молоді з села.

Ще одним важливим напрямом диверсифікації сільської еко-
номіки, як свідчить досвід інших країн, є підтримка розвитку ко-
оперативних процесів. Наприклад, в Калузькій області до спілки
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споживчих товариств входять 40 районних споживчих товариств, 
які працюють на території 20 районів. Засновниками є 38 тис. па-
йовиків, котрі проживають в сільській місцевості. У системі спо-
живчої кооперації зайнято близько 3000 працівників. Основними 
напрямами їхньої діяльності є заготівля й переробна діяльність, 
роздрібна торгівля та громадське харчування, побутове обслуго-
вування населення. Заготівельною й переробною галузями спо-
живчої кооперації у 2006 році було закуплено сільськогосподар-
ської продукції на 223 млн руб., у тому числі в ОСГ на — 84 млн 
руб., що рівнозначно створенню більш як 1000 робочих місць 
[144, с. 113]. Для кращої роботи споживчих кооперативів та за-
безпечення максимальної закупівлі товарної продукції в ОСГ по-
трібно  створення виробничої інфраструктури з первинної обро-
бки, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції і 
сировини.

Одним із перспективних видів позааграрної діяльності, який
має істотний резерв для створення робочих місць на селі й сприя-
тиме збереженню українського села, його самобутності й націо-
нальних традицій, для України може стати індустрія туризму, зо-
крема сільський зелений туризм (агротуризм, екотуризм, зелений
туризм). Останній передбачає створення агросадиб сільськими
господарями для приймання туристів, надання їм місця прожи-
вання і харчування, транспортного обслуговування, організації
відпочинку тощо. У перспективі сільський туризм надасть по-
штовх розвитку інших інфраструктурних галузей, якими є транс-
порт, зв’язок, будівництво, торгівля, готельно-ресторанне госпо-
дарство, інші галузі соціальної сфери, в яких створюватимуться
додаткові робочі місця для місцевого населення.

Як відомо, урбанізація скорочує природний комплекс, поглиб-
лює прірву між людиною та природою, що веде до порушення 
психічної рівноваги, погіршення фізичного здоров’я, духовного 
спустошення. Через це попит на всі види туризму, що поєднує різ-
номанітні форми і методи природного туризму й екологічні про-
світницькі програми, неухильно зростає. Не випадково посилюєть-
ся інтерес міського населення до етнографії, історії, ремесел, 
способу життя прадідів. На задоволення цього попиту, з метою на-
долуження духовної порожнечі підростаючого покоління, необ-
хідним є створення і популяризація просвітницьких програм, орі-
єнтованих на екологію, етнографію, психологію, культуру. Багато 
в чому їх поширенню сприятиме розвиток сільського туризму.

Перевагами зеленого туризму для відпочиваючих  є    можли-
вість ознайомитися з історико-культурними пам’ятками рідного
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краю, вивчати самобутні народні традиції, споживати екологічно
чисті продукти із саду та городу, ласувати смачними домашніми
стравами української національної кухні, дихати чистим повіт-
рям, милуватися красою української природи. Для сільського
населення зелений туризм це робочі місця у своєму селі, мож-
ливість заробити на життя наданням відпочивальникам різно-
манітних рекреаційно-туристичних послуги.

Позитивний вплив розвитку зеленого туризму на сільський 
розвиток виявляється у сприянні розширенню сфери зайнятості 
на селі, що конче важливо за постійного зростання безробіття. 
Надзвичайно важливим є те, що розвиток агротуристичної дія-
льності в сільській місцевості зазвичай супроводжується облаш-
туванням села, поліпшенням умов проживання в ньому, віднов-
ленням найважливіших об’єктів соціальної інфраструктури, 
урізноманітненням спеціалізації діяльності суб’єктів господарю-
вання. Крім того, функціонування агросадиб, що надають турис-
тичні послуги, сприяє розширенню ринку збуту для сільськогос-
подарської продукції, що вироблена як безпосередньо в 
агросадибах, так і продукції місцевих аграрних підприємств. У 
процесі такої діяльності підвищується освітньо-культурний рі-
вень сільського населення, що надає туристичні послуги. Поши-
рення агротуризму сприяє розвитку органічного землеробства, 
оскільки туристи, зазвичай обирають екологічно чисті продукти 
харчування, тобто вироблені без застосування мінеральних 
добрив, хімічних засобів захисту та інших отрутохімікатів. А це 
забезпечує природоохоронний напрям господарювання, що вкрай 
важливо за постійного погіршення якості ґрунтів. Спеціалісти 
підрахували, що один турист створює принаймні 6 робочих місць 
для його обслуговування.

Беззаперечною перевагою поширення сільського зеленого ту-
ризму є стимулювання розвитку підприємницької ініціативи
сільського населення, розвитку малого підприємництва в цій
сфері, що справляє оздоровчий ефект на всю сільську економіку і
зокрема на морально-психологічний клімат на селі. Розвиток під-
приємництва орієнтує незайняте населення на подолання утри-
манських настроїв, змінює їхню психологію з пасивного очіку-
вання допомоги від держави, стимулює до активної життєвої
позиції, відповідальності за власне життя, добробут родини, спо-
нукає до активного пошуку способу заробити гроші й забезпечи-
ти добробут своїй сім’ї.

Важливим аспектом значущості розвитку сільського зеленого
туризму є те, що він сприяє зростанню міжнародного авторитету
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України, її становленню як унікального осередку агротуризму в
Європі. Цьому безумовно сприяють збережена самобутня етно-
культура регіонів України, мальовничі краєвиди гірських місце-
востей, чисті води гірських річок, багатий природно-ресурсний,
рекреаційний, оздоровчий, туристичний потенціал, використання
якого ще далеке до повного.

Отже, завдяки розвитку зеленого туризму пом’якшуються чи-
сленні соціально-економічні проблеми розвитку села, серед яких
сільське безробіття, несприятливі міграційні тенденції, сільська
бідність і демографічний занепад, занепад сільської соціальної
інфраструктури тощо.

У Польщі, наприклад, агротуризм розвивається вже понад 20 
років. За цей час більш як 6000 фермерських господарств відмо-
мились від товарного сільськогосподарського виробництва на 
користь надання послуг у сфері агротуризму. У середньому одне 
таке агротуристичне господарство приймає 450 туристів на рік, 
які в середньому залишаються на тиждень і сплачують від 4 до 10 
і більше євро за добу. Держава зацікавлена в розвитку цього виду 
діяльності, тому агротуристичні господарства звільняються від 
сплати ПДВ, якщо обіг від такої діяльності не перевищує 10 тис. 
євро на рік. До речі, в усіх країнах світу є організації, які просу-
вають екотуризм. У Польщі агенції сприяння розвитку туризму є 
в кожній гмині (районі), майже в кожній із них є асоціація влас-
ників агротуристичних господарств [173, с. 7].

Цікавим є досвід Росії у сфері державної підтримки розвитку
туристсько-рекреаційних кластерів, що передбачає кредитування
і мікрокредитування суб’єктів агротуризму, пошук і освоєння з
цією метою нових кредитно-інвестиційних механізмів. Цілями
створення таких кластерів є збільшення обсягів туристичних по-
токів, а також — що важливо — підвищення рівня життя сільсь-
кого населення шляхом підвищення кількості форм зайнятості та
самозайнятості — створення нових робочих місць у сфері турис-
тично-екскурсійного обслуговування.

У рамках реалізації концепції туристично-рекреаційних клас-
терів у Калузькій області створено комплекс «Традиційне калу-
зьке село» на території с. Світлиці [144, с. 133]. Цей комплекс
виконує функції історичного майданчика та базової станції для
мережі екологічних маршрутів, традицій відроджуваних народ-
них ремесе: різьби по дереву, ткацтва, вишивки, плетіння з лози,
виготовлення національних костюмів, ляльок.

Показово, що одним із завдань проекту є створення в сільській
місцевості умов для життя та праці міських жителів, зайнятих у
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сфері інформаційних технологій. Підставою для цього є техноло-
гія бездротового супутникового доступу в інтернет. Так, пропо-
нується будівництво в мережі села приватних будинків для горо-
дян, готових переїхати в сільську місцевість зі збереженням
міської професії в режимі дистанційної зайнятості.

Варто звернути увагу й на те, що цей проект реалізується 
ТОВ «Центр генетики «Ангус», яке одночасно із розвитком 
сільського туризму розробило і реалізує за підтримки керівниц-
тва області програму створення високотехнологічного комплек-
су з розведення великої рогатої худоби абердино-ангуської по-
роди м’ясного напрямку американської селекції. У перспективі
— створення племінного господарства із маточним поголів’ям у 
20 тис. Загальна вартість проекту — 1,3 млн руб. Важливо, що 
планується використовувати низьковитратні північноамерикан-
ські технології. Як, правило, такі технології передбачають роз-
виток культурних пасовищ, безприв’язне утримання худоби за 
допомогою «електропастухів», тобто з мінімальним тиском на 
природу отримання м’яса в екологічно чистому середовищі. 
Важливо, що такі низьковитратні й природо ощадні технології 
дозволяють зберегти не тільки первинні природні ландшафти, а 
й надають їм сільського колориту, що також може приваблювати 
жителів міст.

Україна має багатий природно-історичний потенціал для роз-
витку агротуристичної галузі. За деякими оцінками, близько 15 %
території України можна вважати зоною відпочинку. Понад 500
населених пунктів мають історико-культурну спадщину, цікаву
для туристів. Під охороною держави —близько 30 національних
та обласних парків і садиб видатних українських діячів, більш як
400 джерел мінеральних вод і 100 родовищ цілющих вод, уніка-
льних не тільки для України, а й для всієї Європи [125, с. 111].
Для просування агротуристичних послуг в Україні 1996 року
створено Спілку зі сприяння розвитку сільського зеленого туриз-
му, яка має низку регіональних представництв, котрі пропонують
близько 700 агросадиб із понад 7 тис. місць. У цілому по Україні
офіційно зареєстровано близько 3 тис. агросадиб [130]. Утім, по-
тенціал розвитку зеленого туризму в Україні значно більший. За
оцінками фахівців, близько 1 млн садиб можуть надавати агроту-
ристичні послуги [115].

В Україні давні традиції зеленого туризму збережено в Кар-
патському регіоні, Криму, на узбережжі Азовського моря. Саме
там зосереджена переважна більшість агросадиб. І хоча рівень
сервісу в них далекий від бажаного з багатьох причин, і не все
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залежить від власників садиб, надання агротуристичних послуг
набуває в Україні неабиякого поширення.

Безумовно, найпридатнішими для розвитку агротуристичної 
галузі є названі регіони, проте, сільський зелений туризм може 
успішно розвиватися і в промислових областях. В останніх його 
розвитку перешкоджають як відсутність попиту на такі послуги 
(відсутність інформації про місця відпочинку), так і відсутність 
пропозиції (селяни не переймаються прийманням туристів, оскі-
льки вважають це безперспективним у промисловому регіоні). 
Так, за даними опитування школярів, студентів і членів трудових 
колективів п’яти великих міст Донецької області, проведеного 
Донецьким інститутом туристичного бізнесу за підтримки Фонду 
Євразія задовго до настання тут військового конфлікту, понад 
90 % опитаних відповіли, що їм цікаво було б ознайомитися з ма-
льовничими природними куточками, історико-культурними 
пам’ятками області, 55 % віддавали перевагу пішим екскурсіям, 
30,3 % — кінним прогулянкам. У більш як 90 % опитаних вини-
кає бажання виїхати у святкові дні за місто, близько третини з них 
погодилися б зупинитися на ніч у сільській хаті. На думку 74 % 
респондентів, розвиток екотуризму в області стримує брак 
інформації про наявні екоресурси та екотури. Основним джере-
лом інформації про можливості організації відпочинку для пере-
важної більшості опитаних є розповіді знайомих. Отже, по заве-
ршенні військового конфлікту й відновленні мирного життя 
попит на туристичні послуги за державної підтримки та інформа-
ційної підготовки забезпечити можна, тим паче, що платоспро-
можність міського населення області порівняно висока [106, с. 2].

На користь пропозиції послуг зеленого туризму свідчать на-
явні екоресурси. Так, на території Донецької області виявлено 
близько 80 об’єктів природних, історичних і культурних 
пам’ятників. Для залучення туристів можна використовувати 
культурні і спортивні заходи, наприклад святкування Івана Купа-
ла, грецькі народні свята, а також змагання з екстремальних видів 
спорту, які регулярно проводяться в області. Формуванню попи-
ту на послуги екотуризму сприятиме інвентаризація наявних еко-
ресурсів, покращення інформаційного забезпечення (буклети, ре-
клама у ЗМІ). Що стосується робочої сили, яка має надавати 
послуги зеленого туризму, то її можна підготувати з без-робітних 
селян. За деякими оцінками, безробіття сільського населення 
області перевищує 20 %, можливості працевлаштування в селі 
обмежені. Для цього районним центрам зайнятості доцільно 
проводити профорієнтаційну роботу серед сільського населення з
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метою його залучення до підприємницької діяльності у сфері
сільського зеленого туризму, спільно з обласним фондом підтри-
мки підприємництва організовувати навчання щодо обслугову-
вання туристів, стосовно правових аспектів діяльності, розши-
рення асортименту туристичних послуг та підвищення рівня
якості послуг. Отже, і в промисловому регіоні є необхідні умови
для розвитку туристичної галузі, які за мирного життя та держав-
ної підтримки й відповідної організації справи можуть бути вті-
лені в життя.

Загалом проблеми розвитку сільського зеленого туризму іс-
нують не тільки у промисловому регіоні а й у вельми успішних 
традиційно курортних регіонах. Найвагомішими з них є  
інформаційні, правові та науково-методичні. Чи не найбільшою 
проблемою, що перешкоджає розвитку сільського туризму в 
Україні, є відсутність інформації про адреси агросадиб, 
асортимент туристичних послуг, ціни тощо. Крім того, 
недостатньою є популяризація такого виду відпочинку не лише 
як серед населення країни, а й серед іноземців. В Україні цей вид 
туризму ще менш поширений порівняно з розвиненими 
країнами, де урбанізація сильніше тисне на людину шумом і 
стресами багатомільйонних мегаполісів.

Важливою проблемою подальшого розвитку сільського тури-
зму в Україні залишається недостатнє його нормативно-правове 
врегулювання. Адже окремого закону, який би внормовував цю 
діяльність в сільській місцевості, поки не ухвалено. Окремі норми 
державного регулювання розвитку агротуризму розпорошено в 
Законах України «Про туризм», «Про особисте селянське госпо-
дарство», в Цивільному кодексі України [227 ,  225, 325], а також 
відображені в Державній цільовій програмі розвитку україн-
ського села на період до 2020 року, в якій розвиток сільського 
туризму поряд з підприємницькою діяльністю та відродженням 
ремесел визначається пріоритетним напрямом у підвищенні кон-
курентоспроможності всіх суб’єктів господарювання незалежно 
від організаційно-правової форми та форми власності. Законода-
вчі акти у сфері регулювання розвитку сільського туризму в 
Україні здебільшого мають декларативний характер, оскільки 
слабо відпрацьовані або взагалі відсутні механізми й інструменти 
реалізації проголошених заходів, не передбачено його державне 
фінансування. Безумовно, недостатня нормативно-правова рег-
ламентація агротуристичної діяльності істотно гальмує просу-
вання агротуристичних послуг і на внутрішньому, і на зовніш-
ньому     ринках,   перешкоджає   його   ефективному     розвитку
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вповільнює в цілому соціально-економічне відновлення сільсько-
го розвитку.

До серйозних проблем, що перешкоджають розвитку агроту-
ризму в Україні, належить відсутність науково-методичного під-
ґрунтя. Недостатніми є наукові розроблення нових видів туриз-
му, нових туристичних послуг, підвищення якості їх надання. 
Стимулювання розвитку інноваційної діяльності у сфері агроту-
ризму, науково-методичне його забезпечення сприятиме, окрім 
підвищення економічної ефективності такої діяльності на селі, 
виконанню таких важливих для сільського розвитку завдань, як: 
ефективніше і раціональніше використання і збереження природ-
ного середовища та історико-культурної спадщини, виховання 
відповідального, дбайливого ставлення до природи як у сільсько-
го населення, так і у туристів, виховання патріотизму і гордості за 
рідний край, популяризація здорового способу життя.

Для усунення окреслених проблем науковці та практики, які
працюють у сфері туризму та впроваджують новітній досвід у го-
сподарське життя справедливо обґрунтовують низку заходів. Се-
ред них ефективнішими можна назвати такі:

— створення спеціальних зон рекреаційно-курортного й тури-
стичного господарства із можливим розселенням туристів в агро-
садибах сільського населення. Як відомо, створення спеціальних
зон передбачає створення сприятливих умов для розвитку бізне-
су. У даному разі створення таких зон стимулюватиме розширен-
ня самозайнятості в сфері агротуризму через преференції в опо-
даткуванні суб’єктам господарювання, що надають послуги у
сфері агротуризму, в пільговому кредитуванні житлового будів-
ництва й будівництва об’єктів соціальної та туристичної інфра-
структури на селі;

— розроблення Загальнодержавної програми розвитку туриз-
му і курортів;

— гармонізація українського законодавства у сфері туризму з
відповідним європейським законодавством;

— популяризація сільського зеленого туризму на внутріш-
ньому й на зовнішньому ринках туристичних послуг;

— розширення інформаційної бази розвитку сільського тури-
зму тощо [127, с. 114–115]. Реалізація цих заходів значно приско-
рить розвиток сільського зеленого туризму в Україні.

Узагальнюючи викладене, доцільним видається формування
дієвого механізму розвитку сільського зеленого туризму. Осно-
вою в розробленні цього механізму має бути програмно-цільовий
підхід.
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Нагальним є розроблення й обґрунтування Національної про-
грами розвитку сільського зеленого туризму з відповідним виді-
ленням коштів з державного бюджету на її фінансування. Про-
грама має бути конкретизована в обласних та районних
програмах, ураховувати специфічні природні, історичні, культу-
рні особливості. На рівні області до розроблення Програми роз-
витку зеленого туризму мають долучатися обласна державна ад-
міністрація (відділ культури), обласне управління сільського
господарства та продовольства, органи виконавчої влади у галузі
туризму, які координують діяльність органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування, обласної служби зайнятості, суб’єктів
підприємництва, громадських організацій та інших зацікавлених
осіб. Фінансування розвитку зеленого туризму має здійснюватися
з державного бюджету, в рамках реалізації цільової програми, з
місцевих бюджетів, а також за рахунок залучення коштів юриди-
чних і фізичних осіб, зацікавлених у розвитку галузі. Однією з
найпріоритетніших цілей Програми потрібно визначити забезпе-
чення зайнятості сільського населення, створення робочих місць
в сільській місцевості у сфері туризму та інших супутніх галузях,
що має відображатися в конкретних показниках кількості робо-
чих місць для місцевого населення.

Надзвичайно актуальними в просуванні агротуризму в Україні
є удосконалення інформаційного забезпечення, науково-
методичного супроводу, підвищення освітньо-кваліфікаційного
рівня селян, що сприятиме підвищенню якості туристичних по-
слуг та розширенню їх асортименту, а в підсумку якщо не
розв’язанню проблеми сільського безробіття та бідності, то істо-
тному послабленню їх на селі [134, с. 336].

Науковці Інституту аграрної економіки УААН для подальшо-
го розвитку сільського туризму обґрунтовують необхідність вне-
сення змін до Закону України «Про особисте селянське господар-
ство». Вони справедливо зазначають, що ефективнішому 
державному регулюванню сприятимуть виокремлення такого 
виду зайнятості, як зайнятсть в зеленому туризмі; добровільна 
сертифікація агросадиб, фахова підготовка персоналу.

Україна має багату природу і культурно-історичну спадщину, 
але поки що повною мірою не реалізує свого туристичного 
потенціалу. Перші кроки робить зелений сільський туризм (але 
далеко не в усіх областях), хоча, його розвиток сприятиме не 
тільки збільшенню робочих місць у сільській місцевості (де 
проблема безробіття відчувається особливо гостро), та зростанню 
доходів сільського населення, а й ефективному використанню 
наявних        природних,      туристичних     і          рекреаційних
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ресурсів, стимулюватиме розвиток туристичної і транспортної, 
соціальної інфраструктури, підвищенню інвестиційної привабли-
вості регіону, створенню економічних умов для відновлення на-
вколишнього природного середовища, об’єктів історико-
культурної спадщини, підвищенню зацікавленості місцевого на-
селення в їх збереженні. Отже, розвиток сільського зеленого ту-
ризму, поширення кооперативних процесів, винесення у сільську 
місцевість об’єктів промисловості, транспорту, торгівлі, перероб-
ки, — от далеко не повний перелік напрямів диверсифікації сіль-
ської економіки, розвиток державою яких забезпечить робочі мі-
сця і гідний рівень життя мільйонам сільських мешканців, що 
потерпають нині від безробіття та злиденності, дивом виживають 
всупереч усім аграрним реформам, а отже, сприятиме відроджен-
ню українського села, збереженню селянства, як хранителя наці-
ональних звичаїв, традицій і культури.
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ПІСЛЯМОВА

Проведене дослідження дало змогу визначити теоретико-
методологічні та науково-практичні засади забезпечення зайня-
тості сільського населення та підвищення рівня його життя за су-
часних умов реформування аграрного сектору, що відбувається
на тлі посилення глобалізаційних і євроінтеграційних процесів.
Ключові висновки цього дослідження такі:

1. Сучасний етап розвитку економіки в Україні характеризу-
ється реформаційними процесами, зайнятість за цих умов зазнає 
глибинних трансформацій, що виявляється як у зміні її сутності 
та характеру, так і у видозміні наявних типів і появі її інновацій-
них форм і видів. Еволюція відносин зайнятості триває що зумо-
влює багатоманіття теорій зайнятості, постійне вдосконалення 
методичних підходів до її вивчення. Низька конкурентоспромо-
жність продукції вітчизняного агропромислового комплексу, за-
непад сільського господарства, деградація багатьох сільських те-
риторій, зростання сільського безробіття висувають на перший 
план сільського розвитку проблему зайнятості сільського насе-
лення. У контексті даного дослідження під зайнятістю сільського 
населення вважаємо за доцільне розуміти сукупність соціально-
економічних, організаційно-економічних і соціокультурних від-
носин з приводу участі сільських мешканців в усіх сферах суспі-
льнокорисної діяльності незалежно від галузі, форм власності та 
господарювання, яка здійснюється з метою задоволення власних 
та суспільних потреб як у сільській місцевості, так і за її межами 
й забезпечує селянам отримання доходів достатніх для підтри-
мки гідного рівня життя.

2. Теоретико-методологічне дослідження сутності соціально-
економічної категорії зайнятості дало підстави виявити її інсти-
туціональну природу, виокремити інститут зайнятості сільського 
населення, або інститут сільської зайнятості, під яким пропону-
ється розглядати ринковий інститут, через який упорядковуються 
організаційно-правові, соціально-економічні та інші відносини 
між людьми в сільській місцевості, пов’язані з їхньою участю в 
усіх видах економічної діяльності, спрямованої на задоволення 
власних та суспільних потреб з метою розширення можливостей 
реалізації та розвитку трудового, фізичного, інтелектуального,
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духовного потенціалу селян. Дослідження допомогло висвітлити 
основні напрями ринкової трансформації інституту сільської 
зайнятості, довести необхідність її спрямування на досягнення 
ефективних інституціональних перетворень в агропромисловому 
секторі та сільському розвитку загалом.

3. Обґрунтовано життєво важливу необхідність розв’язання
проблеми забезпечення зайнятості сільського населення в тісно-
му й нерозривному зв’язку з досягненням підвищення рівня його 
життя. Соціально орієнтована модель зайнятості сільського на-
селення має ставити обов’язковою умовою розвиток людської 
особистості, розширення її можливостей щодо реалізації прав і 
свобод, у тому числі прав на гідну працю, на участь у прийняті 
життєво важливих рішень, що не можливо без відповідного рівня 
доходів, який слугує матеріальним підґрунтям гідного рівня жит-
тя селян.

4. Запропоновано рівень життя сільського населення визнача-
ти за розробленою автором методикою, за інтегральним індексом 
регіонального людського розвитку, який доцільно обчислювати 
шляхом визначення узагальнених індексів розрахованих за 
п’ятьма найважливішими аспектами людського життя: демогра-
фічним розвитком; розвитком ринку праці; соціальним середо-
вищем; матеріальним становищем; умовами проживання. Пере-
вагами такого підходу є можливість варіювати як кількістю 
аспектів людського розвитку, так і кількістю та якістю показни-
ків, що входять до кожного аспекту відповідно до мети економі-
чного аналізу, а також можливість надавати наукове підґрунтя 
соціально-економічній політиці держави в конкретному регіоні 
залежно від його потреб.

5. Економічний аналіз статистичних даних щодо розвитку
ринку праці, економічної активності сільського населення, його 
зайнятості та безробіття показав, що аграрний ринок праці ха-
рактеризується сьогодні розбалансованістю й неефективністю, 
що дається взнаки в низці його негативних характеристик, серед 
яких — істотне звуження сфери докладання праці в сільській 
місцевості, відчутне скорочення обсягів попиту та пропозиції, 
праценадлишковість кон’юнктури, низька ціна сільської робочої 
сили.

6. Оцінка динаміки економічної активності сільського насе-
лення показала її зростання впродовж останнього десятиліття,
але це зростання спричинене підвищенням рівня зайнятості селян
у віці, старшому за працездатний, а також зростанням сільського
безробіття, що негативно характеризує його. Серед основних те-



350

нденцій у сфері сільської зайнятості превалюють негативні. Най-
помітнішими з них є певне скорочення в зайнятості в сільському 
господарстві через стрімке падіння попиту на найману працю в 
громадському секторі, збільшення кількості безробітних і 
подальше падіння рівня життя сільських домогосподарств. 
Натомість сільська робоча сила переміщується у дрібнотоварний, 
відсталий приватний сектор, представлений на селі ОСГ. Отже, 
сільське господарство залишається для сільських мешканців 
основною сферою їх зайнятості, що свідчить про не-
раціональність структури сільської зайнятості. Іншою негатив-
ною тенденцією трансформації сільської зайнятості є поширення 
неформальної зайнятості, переважно у вигляді самозайнятості у 
тих же ОСГ, та зростання рівня прихованого безробіття.

7. Виявлено, що громадський сектор сільського господарства
має певні резерви збільшення попиту на сільську робочу силу, які
за сучасних умов високого безробіття обов’язково мають бути
використані для послаблення означених проблем. Проведений
кореляційно-регресійний аналіз дав змогу визначити найвпливо-
віші чинники підвищення попиту аграрних підприємств на най-
ману працю, основними серед яких виявилися нарощування ними
обсягів виробництва продукції, особливо тваринницької й трудо-
місткої плодоовочевої, а також зміцнення матеріально-технічної
бази цих підприємств, що потребуватиме збільшення (до певних
оптимальних розмірів) їхньої землезабезпеченості, оновлення
ними своїх основних засобів, відповідного збільшення капітало-
вкладень.

8. Аналітичне оцінювання динаміки й структури доходів і ви-
трат, як аспекту рівня життя сільського населення, вочевиднило 
кілька позитивних зрушень у цій сфері. Зокрема, динамічне 
зростання номінальних і реальних доходів сукупних ресурсів і 
сукупних витрат сільського населення; покращення їх структури; 
поліпшення забезпеченості селян товарами тривалого 
користування, передусім засобами телекомунікацій. Попри деяке 
поліпшення матеріальної забезпеченості селян, гострими 
проблемами тут залишаються: тотально низький рівень їхніх 
доходів; дедалі більше відставання його від рівня доходів жителів 
міст; низький рівень споживання матеріальних і духовних благ, у 
цілому низька якість життя у сільській місцевості. За цих умов 
необхідним є вдосконалення державної соціально-економічної 
політики у напрямі пошуку шляхів підвищення рівня доходів 
сільського населення та соціально-культурно-побутового 
облаштування сільських територій з метою наближення сільських 
умов життя до міських.
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9. Виявлено, що нагальними проблемами у сфері оплати праці
в сільському господарстві залишаються надзвичайно низький її
рівень; нерегулярність і запізнення з її виплатами, низька ціна аг-
рарної праці у приватному секторі, значне відставання темпів ро-
сту продуктивності праці в галузі від темпів підвищення заробіт-
ної плати аграріям. Для забезпечення справедливої ціни
сільськогосподарської праці, що, своєю чергою, дасть поштовх
підвищенню ефективності аграрного сектору і зростанню трудо-
вої зайнятості, необхідно підвищити ефективність сільськогоспо-
дарського виробництва, збільшити частку витрат на оплату праці
в доданій вартості, створеній у сільському господарстві; перегля-
нути міжгалузеву диференціацію заробітної плати у напрямі під-
вищення коефіцієнтів, щоб вони забезпечували рівень зарплати в
сільському господарстві на рівні середнього по економіці; поси-
лити державний контроль за своєчасністю і повнотою виплати
заробітної плати, запровадити відповідальність керівників і влас-
ників аграрних підприємств за їх порушення.

10. Аналіз зарубіжного досвіду розв’язання проблем зайнятос-
ті та доходів сільського населення показав, що в країнах Євросо-
юзу вони вирішуються в контексті загальноєвропейської Страте-
гії Європа–2020, Європейської стратегії зайнятості та реалізації 
САП ЄС, пріоритетом якої визнано забезпечення сталого розвит-
ку сільських територій. Спостерігається збільшення державної 
підтримки сільського господарства і, зокрема, посилення уваги 
до розвитку сільської місцевості, на що і спрямовано велику кі-
лькість державних програм, орієнтованих на просування конце-
пції багатофункціональності сільського господарства та дивер-
сифікації сільської економіки. Це дає підстави для висновку про 
доцільність імплементації зазначеної концепції й адаптації конк-
ретних прогресивних практик щодо сприяння сільському розвит-
ку і в його рамках — розв’язання гострих проблем сільського 
безробіття та бідності в Україні.

11. Задля вирішення проблем сільської зайнятості й підви-
щення рівня життя сільського населення в Україні розроблено
концептуальні засади організаційно-економічного механізму,
який у цьому дослідженні розглядається як складна сукупність
взаємовідносин і взаємозв’язків суб’єктів СТВ усіх рівнів управ-
ління, спрямована на розширення можливостей реалізації сільсь-
ким населенням права на гідну працю шляхом застосування
суб’єктами відповідного інструментарію, використання наявних і
залучення потенційних ресурсів для досягнення ефективної за-
йнятості селян у контексті реалізації концепції багатофункціона-
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льності села, диверсифікації сільської економіки й забезпечення
на цих засадах сталого сільського розвитку. Використання запро-
понованих інструментів у поєднанні зі збалансуванням інтересів
соціальних партнерів забезпечить ефективну взаємодію та ефек-
тивне виконання ними своїх функцій у спільній справі забезпе-
чення зайнятості сільського населення та підвищення рівня його
доходів.

12. Інноваційними інструментами організаційно-економічного
механізму забезпечення сільської зайнятості за сучасних умов
реформування вітчизняного агросектору на євроінтеграційного
вектора його розвитку визначено посилення соціальної відпові-
дальності великого аграрного бізнесу й активізацію соціальної
мобілізації сільських громад. З-поміж актуальних напрямів диве-
рсифікації аграрної економіки в Україні названо розвиток сільсь-
кого зеленого туризму, розвиток кооперативних процесів, вине-
сення в сільську місцевість підприємств та організацій легкої,
харчової та переробної промисловості, які забезпечуватимуть по-
пит та сільську робочу силу.

13. Забезпечення зайнятості сільського населення, підвищення
рівня його життя набуває нині надважливого значення у світлі 
досягнення сталого сільського розвитку і виходить далеко за ме-
жі реалізації суто економічних завдань. Сьогодні державній вла-
ді, уряду, місцевим органам самоврядування, громадам, соціуму, 
іншим інститутам громадянського суспільства потрібно усвідо-
мити важливість збереження феномену українського села в кон-
тексті виконання ним неекономічних, позавиробничих, але не 
менш важливих загальнонаціональних функцій, консолідувати 
зусилля для забезпечення його відродження на якісно новому, ін-
новаційному підгрунті. У цьому зв’язку створення умов для ефе-
ктивної трудової зайнятості сільського населення, облаштування 
сільських територій відповідно до науково обґрунтованих стан-
дартів якості життя, виступає необхідною умовою збереження 
українського селянства, яке є носієм, хранителем і транслятором 
багатовікової української традиції, основи національної культури, 
національної ментальної ідентичності, без якої не може існувати 
нація. Сьогодні час усвідомити, що без відродження сучасного 
українського села українство ризикує розчинитися у 
знеособленому глобалізованому світі.
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АР Крим 327,1 3275,2 1992 94,6 2024 294
Вінницька 308,5 4032,5 2584 167,7 2034 509
Волинська 199,7 2698,3 1089 153,4 1532 340
Дніпропетровська 208,5 4536,2 4359 145,1 1999 213
Донецька 172,9 4215,4 2079 134 2252 200
Житомирська 207,4 2836,1 1316 195,9 1762 172
Закарпатська 289,7 2128,7 1698 55,7 1400 471
Запорізька 169,9 2118 3020 102,8 1882 192
Івано-Франківська 290,7 2998,8 784 271,3 2158 281
Київська 262,4 5560,4 2070 193,2 2433 255
Кіровоградська 136,3 1994,5 3179 161,4 2019 164
Луганська 131,5 1854,5 1741 159,5 1853 184
Львівська 387,2 3553,1 1450 225,3 2276 225
Миколаївська 154,8 1906 4761 117,1 1882 146
Одеська 322,4 2163,8 6533 87,9 1479 190
Полтавська 222,6 3440,7 2445 147,8 2192 190
Рівненська 239,9 2218,2 823 152,7 1739 224
Сумська 143,8 2044,4 1216 220,4 1961 142
Тернопільська 223,9 2069,3 1233 233,7 1761 151
Харківська 224,1 3199,5 1900 179,2 2199 169
Херсонська 195,9 1982,9 3112 116,1 1799 209
Хмельницька 208,7 3182 1853 247,1 2061 152
Черкаська 224,9 5922,5 1856 255 2392 203
Чернівецька 209,4 1762 1007 130 1875 175
Чернігівська 145,7 2328,4 1099 170,6 1833 164
Коефіцієнт кореляції 0,309 0,032 0,011 0,082 0,525
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ДОДАТОК Б
Таблиця 1

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВИЗНАЧЕНІ
УКРАЇНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ НА ПЕРІОД ПІСЛЯ 2015 р.1

Номер і назва
пріоритету

Підтримки
українським
соціуом

Заходи для досягнення пріоритету

1. Рівність мож-
ливостей і соціа-
льна справедли-
вість

90 %

1.1. Трансформація політики доходів;
1.2. Справедливе оподаткування, перенесення на-
вантаження на заможне населення;
1.3. Адресність та ефективність системи соціальної
підтримки населення;
1.4. Соціальне залучення вразливих верств насе-
лення;
1.5. Відновлення системи «соціальних ліфтів»;
1.6. Розвиток сільських та депресивних територій
для подолання нерівності за місцем проживання

2. Ефективна та
прозора влада

70 %

1.1. Підвищення ефективності управління на всіх
рівнях врядування;
1.2. Громадський контроль за діями влади;
1.3. Упровадження стандартів «відкритого уряду-
вання»;
1.4. Прозорість прийняття та реалізації рішень;
1.5. Подолання корупції шляхом економіко право-
вої модернізації держави;
1.6. Підвищення ефективності судової системи

3. Ефективна
охорона здоров’я
та зростання
тривалості здо-
рового життя 45 %

1.1. Поширення стандартів здорового способу жит-
тя, створення мотивації бути здоровим;
1.2. Формування системи профілактики та ранньої
діагностики соціально детермінованих хвороб;
1.3. Забезпечення доступності медичних послуг
усім незалежно від їх статків і місця проживання;
1.4. Прискорення розвитку системи охорони ре-
продуктивного здоров’я;
1.5. Реформування системи управління медичною
сферою

4. Гідна праця –
сприяння людсь-
кому розвитку та
реалізації люд-
ського потенціа-
лу 44 %

1.1. Забезпечення права на працю та створення
умов для самореалізації;
1.2. Посилення зв’язку між трудовими доходами
та соціальним захистом;
1.3. Розвиток самозайнятості, підтримка малого
та середнього бізнесу як джерела робочих місць;
1.4. Здійснення дій на ринку праці в інтересах мо-
лоді та осіб старшого віку;
1.5. Забезпечення зайнятості соціально вразливих
верств населення та осіб з особливими потребами
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Продовження табл. 1
1 2 3

5. Модерна еко-
номіка – форму-
вання інновацій-
ної моделі
розвитку

60 %

1.1. Розвиток зеленої ресурсоефективної економіки
та надання пріоритету трудомістким та науко-
містким видам діяльності;
1.2. Запровадження системи державного стратегіч-
ного планування;
1.3. Упровадження сучасних інноваційних техно-
логій;
1.4. Розвиток приватної ініціативи, підтримка
малого та середнього бізнесу;
1.5. Скорочення ресурсо- та енергоємності вироб-
ництва, диверсифікація енергопостачання

6. Здорове до-
вкілля – збере-
ження та розви-
ток екологічного
потенціалу тери-
торій

28 %

1.1. Впровадження технологій відновлюваної та
альтернативної енергетики;
1.2. Розвиток «зеленої економіки»;
1.3. Обмеження господарської діяльності з ураху-
ванням екологічної ємності територій;
1.4. Зниження ресурсовитратності промисловос-
ті, аграрного виробництва та ЖКГ;
1.5. Зменшення обсягів забруднення навколишньо-
го середовища

7. Доступна і які-
сна освіта – ду-
ховний розвиток
і конкурентність
на ринку праці 30 %

1.1. Забезпечення доступності та неперервності
освіти впродовж життя;
1.2. Модернізація освіти на засадах компетентніс-
ного підходу;
1.3. Упровадження моделі інтегрованої та інклюзи-
вної освіти;
1.4. Формування мотивації та здатності до навчан-
ня;
1.5. Усунення нерівності доступу населення до які-
сної освіти на всіх рівнях тощо

8. Розвинена ін-
фраструктура –
подолання тери-
торіальної нерів-
ності

13 %

1.1.Трансформація відносин між центральними та
місцевими органами влади, змінна механізмів фі-
нансування інфраструктурних проектів;
1.2. Стимулювання державно-приватних партнер-
ських відносин;
1.3. Передача інфраструктурних об’єктів місцевим
органам влади та громадам з відповідними змінами
податкової та бюджетної систем;
1.4. Відновлення регіональної соціальної, комуналь-
ної, культурної інфраструктури для розвитку ре-
гіональних ринків праці

* Джерело: сформовано автором за [ 1 7 7 ] .
1 Курсивом виділено заходи, що сприяють зростанню зайнятості сільського населен-

ня (авт.).
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ДОДАТОК В
Перелік бюджетних програм, що реалізувалися у 2011 р.
у рамках Державної цільової програми розвитку

українського села на період до 2015 року

№ 2201540 “Придбання шкільних автобусів для перевезення
дітей, що проживають у сільській місцевості”,

№ 2407050 “Експлуатація державного водогосподарського
комплексу”,

№ 2407070 “Захист від шкідливої дії вод сільських населених
пунктів та сільськогосподарських угідь”,

№.2407090 “Першочергове забезпечення населених пунктів
централізованим водопостачанням”,

№ 2751430 “Державне пільгове кредитування індивідуальних
сільських забудовників”,

№ 2801050 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і держав-
ним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу,
фінансова підтримка підготовки наукових кадрів”,

№ 2801060 “Наукові розробки у сфері стандартизації та сер-
тифікації сільськогосподарської продукції”,

№ 2801080 “Підготовка кадрів для агропромислового компле-
ксу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації”,

№ 2801130 “Підготовка, перепідготовка та підвищення квалі-
фікації робітничих кадрів агропромислового комплексу”,

№ 2801140 “Підвищення кваліфікації кадрів агропромислово-
го комплексу закладами післядипломної освіти”,

№ 2801190 “Селекція в тваринництві та птахівництві на під-
приємствах агропромислового комплексу”,

№ 2801200 “Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами
сільськогосподарських рослин”,

№ 2801210 “Бюджетна тваринницька дотація та державна під-
тримка виробництва продукції рослинництва”,

№ 2801220 “Селекція в рослинництві”,
№ 2801240 “Здійснення фінансової підтримки суб’єктів гос-

подарювання агропромислового комплексу через механізм зде-
шевлення кредитів та компенсації лізингових платежів”,

№ 2801270 “Державна підтримка сільськогосподарської дора-
дчої служби”, № 2801300 “Реформування та розвиток комуналь-
ного господарства у сільській місцевості”,
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№ 2801320 “Дослідження і експериментальні розробки в сис-
темі агропромислового комплексу”,

№ 2801330 “Створення і забезпечення резервного запасу сор-
тового та гібридного насіння”,

№ 2801340 “Запобігання розповсюдженню збудників інфек-
ційних хвороб тварин”,

№ 2801460 “Надання кредитів фермерським господарствам”,
№ 2801500 “Державна підтримка Всеукраїнського фізкульту-

рно-спортивного товариства “Колос” на організацію та прове-
дення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільсь-
кого населення”,

№ 2801540 “Державна підтримка галузі тваринництва”,
№ 6591030 “Фундаментальні дослідження з природничих і

технічних наук у сфері агропромислового комплексу”
№ 6591060 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки,

виконання робіт за державними цільовими програмами і держав-
ним замовленням, фінансова підтримка технічного забезпечення
наукових установ та підготовки наукових кадрів Національної
академії аграрних наук України”,

№ 6591080 “Селекція у тваринництві та птахівництві в науко-
во-дослідних господарствах”,

№6591090 “Селекція сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва”.
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