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ЗАЙНЯТІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Сучасна концепція ефективної зайнятості сільського населення має 

формуватися в контексті певної загальної моделі аграрного устрою країни та 

ґрунтуватися на її ключових принципах. Слід відмітити, що в Україні нині 

відсутня задекларована у нормативно-правових актах певна модель аграрного 

устрою, що свідчить про відсутність чіткої позиції влади та суспільства щодо 

подальшого розвитку села. Де-юре модель аграрного устрою не закріплена. Де-

факто можемо констатувати панування в аграрному секторі агрохолдингізованої 
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моделі аграрного устрою. На початок 2016 р. 160  крупних агропромислових 

формувань обробляли понад 8 млн. га сільськогосподарських угідь, або понад 50 

% земель, що знаходяться у обробітку сільськогосподарських підприємств. 

Середній розмір агрохолдингу - близько 60 тис. га. Земельна площа найбільших 

агрохолдингів сягає понад 500 тис. га. 

Націлена на концентрацію сільськогосподарських земель та капіталу у 

обмеженого числа товаровиробників, агрохолдингізована модель аграрного 

устрою сприяє розвитку великомасштабного аграрного бізнесу та масштабним 

спекуляціям земельними ресурсами. Як наслідок подальшої реалізації даної 

моделі можна очікувати формування обезлюднених земельних масивів для 

нарощування експорту сировини та створення сприятливих умов для 

спекулятивних операцій з землями сільськогосподарського призначення. Описана 

діюча агрохлдингізована модель аграрного устрою є дуже не сприятливою для 

забезпечення сільської зайнятості та загалом перешкоджає сталому сільського 

розвитку [3]. 

Разом з тим, прогресивними силами аграрної наукової спільноти розроблена 

та обґрунтована модель аграрного устрою в інтересах селян, а не аграрного 

олігархату, яка отримала назву селяниноцентричної, або селозберігаючої [1; 2]. 

Науково обґрунтованою метою аграрних реформ за цією моделлю є формування 

селянина-господаря землі, забезпечення гідних умов життя та конкурентного 

підприємництва на сільських територіях. Агрохлдингізована та селозберігаюча 

моделі аграрного устрою по різному впливають на зайнятість сільського 

населення. Мета, характеристики  двох моделей та їх вплив на зайнятість 

відображає Табл. 1. 

З огляду на вищезазначене, очевидно, що для підвищення рівня зайнятості 

та доходів населення сільських територій сприятливою є селозберігаюча модель 

аграрного устрою, яка ґрунтується на принципах селяниноцентризму. 

Селозберігаюча модель аграрного устрою орієнтована на збереження існуючих та 

створення нових робочих місць у сільській місцевості. В контексті цієї моделі 
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аграрного устрою має формуватися концепція повної та ефективної зайнятості 

населення сільських територій. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика моделей аграрного устрою та їх вплив на 

зайнятість сільського населення 

Характеристики Агрохолдингізована модель Селозберігаюча модель 

Зацікавлені субєкти Вітчизняний аграрний 

олігархат, ТНК 

Селяни, наука, громадськість, 

українське суспільство. 

Мета реалізації 

аграрних реформ 

Створення власника землі, який 

володіє обезлюдненими 

масивами земель; 

Створення умов для 

нарощування експорту 

сировини, монокультурність 

виробництва. 

Створення господаря землі; 

Створення умов для 

конкурентного господарювання 

середніх та малих виробників; 

Диверсифікація сільської 

економіки 

Результати (наслідки 

реалізації) моделі 

Власники земель 

сільськогосподарського 

призначення ТНК; спекуляції 

землею; подальша деградація 

сільських територій. 

Селяни – повноцінні господарі 

своєї землі, які створюють 

корпоративні об’єднання 

власників земельних паїв для 

ефективного управління ними; 

Гідні умови життя і 

підприємництва селян; 

європейські стандарти 

функціонування сільських 

територій; збалансований 

сільський розвиток. 

Вплив на зайнятість 

та рівень життя 

сільського населення 

Обезземелення сільського 

населення, відсутність робочих 

місць на селі для місцевої 

робочої сили, зростання 

безробіття, зниження рівня 

доходів селян. 

Розвиток 

багатофункціональності 

сільського господарства; 

селозберігаючого підриємнцтва; 

кооперації; диверсифікація 

сфери прикладання праці; 

збільшення кількості робочих 

місць у позааграрній сфері, 

підвищення зайнятості та рівня 

життя селян.  

Джерело: cформовано автором за [2]. 

Сучасна концепція сільської зайнятості передбачає переорієнтацію аграрної 

зайнятості на позааграрну, створення на селі достатньої кількості сучасних 

робочих місць з високою продуктивністю праці, гідними умовами та оплатою 

праці, забезпечення селянам європейських стандартів життя. Це потребує 

створення правових, економічних, організаційних умов для того, щоб селянин 

став повноцінним господарем землі, відповідальним підприємцем. Необхідним є 
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посилення державної підтримки малих та середніх товаровиробників, посилення 

соціальної відповідальності держави, агробізнесу, сільської громади, селян за 

створення гідних робочих місць для всіх верств населення. Актуальними 

напрямами в цьому зв’язку є: розвиток селозберігаючого підприємництва як у 

агровиробництві, так і у позааграрній сфері; інтеграція дрібних товаровиробників 

у єдиний виробничо-маркетинговий ланцюг шляхом розвитку кооперації, 

створення агрокластерів та інших форм їх об’єднань; забезпечення диверсифікації 

сільської економіки. Важливими напрямами підвищення зайнятості та рівня 

доходів сільського населення є також розвиток на селі дистанційної зайнятості та 

інших інноваційних її форм, посилення гнучкості аграрного ринку праці та 

адресності соціального захисту вразливих верств сільського населення. 
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WORK IN A NETWORK (DIGITAL) ECONOMY: NEW LABOR 

VALUES AND A NEW HUMAN LIFE STYLE 

 

Technological developments influence workers in their specific sector/company. 

The “digital revolution” includes different forms: the data extended collection and 


