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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено формування крупноземельних
сільськогосподарських товаровиробників у межах Київської облас-
ті, проаналізовано в ретроспективі зміни в структурі посівних площ
основних сільськогосподарських культур. Виявлено основні риси
сучасного ринку зайнятості у сільській місцевості Київської облас-
ті. Запропоновано шляхи розвитку підприємницької складової фо-
рмування ринку занятості у сільській місцевості.
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ANNOTATION. The formation of large-land agricultural producers in
Kyiv region is investigated; changes in the structure of sown areas of
major crops in a retrospective were analyzed in the article. The basic
features of the modern labor market in rural areas of Kiev region are
developed. The ways of business development component of the
formation of the labor market in rural areas are proposed.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування
крупноземельних сільськогосподарських товаровиробників по-
трібно досліджувати в площині соціально-економічного розвитку
сільської місцевості, в межах якої вони функціонують. Акумулю-
вання сільськогосподарських земель у межах одного підприємст-
ва з одночасним підвищенням рівня механізації виробничих про-
цесів стало головним чинником вивільнення робочої сили, тобто
відбулось зростання рівня безробіття сільського населення. Саме
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тому актуальним у такій ситуації постає потреба дослідження і
аналізу з метою формування рекомендацій щодо нівелювання со-
ціальної напруги на ринку зайнятості у сільській місцевості.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Пробле-
ма розвитку крупноземельних сільськогосподарських товарови-
робників та оцінка їх впливу на соціально-економічний стан сіль-
ської місцевості висвітлені у наукових роботах цчених С. Дем’я-
ненка, В. Меселя-Веселяка, М. Хорунжого та ін. Однак розвиток
ринку зайнятості у сільській місцевості під впливом формування
крупноземельних товаровиробників досліджено не достатньо, що
і обумовило актуальність дослідження.

Формулювання цілей статті. Дослідження та аналіз системоут-
ворюючих чинників розвитку ринку зайнятості у сільській місцево-
сті та формування пропозицій щодо активізації прикладання праці
сільських жителів у межах сільських населених пунктів.

Виклад основного матеріалу. Київська область окрім того, що
є столичним регіоном, володіє досить потужним аграрним потен-
ціалом. У межах області за 24 роки сформувалось 8 сільськогоспо-
дарських підприємств з розміром більше 10 000 гектарів, що вико-
ристовують 24 % сільськогосподарських угідь області, окрім цього
функціонує 47 підприємств з розміром від 3000 га до 10 000 га, що
становить 19 % від загального земельного банку Київської області.
Отже, 43 % сільськогосподарських угідь регіону використовується
підприємствами розміром 3000 га і більше.

Економічні умови макросередовища функціонування крупно-
земельних сільськогосподарських товаровиробників в Україні,
обумовлюють відмову від системи сівозміни та концентрують
виробництво навколо рентабельних культур. На рис. 1 дослідже-
но структуру посівних площ основних сільськогосподарських
культур у 1990 р. та 2013 році. Доводиться констатувати, що по-
сівна площа Київської області за 24 роки зменшилась на 322 тис.
га і на 01.01.2014 року становила 1160 тис. га.

У межах досліджуваного періоду відбулись досить кардина-
льні зміни структурі посівних площ, у 2,5 разу збільшились пло-
щі під технічними культурами, в основному за рахунок зростання
площ під посівами соняшнику та рапсу, про згубність вирощу-
вання даних культур, при недотриманні сівозмін і зменшенні
внесення органічних добрив говорити не приходиться. Зростання
ринкового, зокрема експортного попиту на зернові культури
сприяло збільшенню розміру посівних площ на 10 %. Зменшення



Формування ринкової економіки. 2015. № 33

412

поголів’я сільськогосподарських тварин стало «лакмусовим папі-
рцем» для чотирьохразового зменшення площ під посівами кор-
мових культур.
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Рис. 1. Структура посівних площ сільськогосподарських
культур Київської області у 1990 та 2013 роках1

Збільшення розмірів сільськогосподарських товаровиробни-
ків, при одночасному зростанні технічного і технологічного рівня
виробничих процесів, активізує вивільнення робочого персоналу,
що в умовах обмеженості робочих місць у сільській місцевості
сприяє підвищенню рівня безробіття.

Головним сектором зайнятості сільського населення Київської
області є виробництво сільськогосподарської продукції. У 2014
році господарства населення області виробили 32 % від загально-
го обсягу виробництва сільськогосподарської продукції по регіо-
ну, зокрема 36 % і 26 % відповідно рослинницької та тваринни-
цької продукції.

Однією із головних проблем ринку зайнятості у сільській міс-
цевості постає формування класу своєрідних «нігілістів» по від-
ношенню до праці, у Київській області близько 72 тис. осіб, а це
майже 18 % від усього працездатного населення області, які не
працюють і не навчаються.

Формування ринку зайнятості у сільській місцевості потрібно
розглядати крізь призму певного набору факторів його розвитку:

низький суспільний статус сільської праці;
                   

1 За даними  www.oblstat.kiev.ukrstat.gov.ua
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невизнання на державному рівні важливості сектору — особи-
стих господарств населення;

непрозорість ринку зайнятості у сільській місцевості;
руйнування соціальної складової сільської праці;
відсутність чіткого програмного розуміння розвитку диверси-

фікованої зайнятості у сільській місцевості.
Низький суспільний статус сільської праці. Формалізація, дов-

готривалість проведення розподілу майна і землі у сільській міс-
цевості прискорило поглиблення диференціації населення за рів-
нем матеріального добробуту. Розвиток крупноземельних під-
приємств характеризується значним зменшенням чисельності пе-
рсоналу, не завжди достатнім рівнем оплати праці. Зайнятість
сільського населення у власних господарствах єдине джерело за-
безпечення добробуту, на жаль у своїй переважній більшості дані
господарства розвиваються на основах натуральності.

Невизнання важливості особистих господарств населення
(ОСГ). Не зважаючи на існування однойменно Закону України
«Про особисті селянські господарства» [1], крім вирішення пи-
тань землевідведення, іншого захисту члени ОСГ не мають. На
жаль, даний закон не здійснює соціального захисту членів ОСГ,
оскільки визнає позбавленого роботи працівника сільськогоспо-
дарського підприємства зайнятим, якщо той працює у своїй гос-
подарці, адже до норм закону він кваліфікується зайнятим за
умови, що праця в ОСГ для нього основна. Враховуючи вироб-
ництво сільськогосподарської продукції в господарствах насе-
лення по певним категоріям до 80 % і більше, дані господарства
не забезпечені необхідною інфраструктурою як по забезпеченню
ресурсами, так і по збуту продукції.

Непрозорість ринку зайнятості. Відсутність належного обліку
у більшості сільськогосподарських підприємств, формальність у
трудовому оформленні співробітників, оплата праці в натураль-
ній формі активізують динаміку стихійності зайнятості і незахи-
щеності сільського працівника.

Руйнування соціальної складової сільської праці. Економічний
базис праці не можливий бути ефективним без існування належ-
ного рівня, хоча б мінімального, соціальної надбудови. В умовах
тотального закриття закладів соціально-культурного побуту, охо-
рони здоров’я, відсутності дошкільних і шкільних закладів осві-
ти, говорити про оновлення кадрів і їх професійного зростання
говорити не приходиться.
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Відсутність диверсифікованої зайнятості у сільській місцевості.
Головним сектором сільської економіки залишається зайнятість у
сільському господарстві, безпосередньо у своїх особистих госпо-
дарствах. Значного зростання в останнє десятиліття набув сектор
послуг — торгівля, заклади відпочинку. Якщо розглядати безпосе-
редньо Київську область, доводиться констатувати той факт, що
майже третина жителів сільських населених пунктів працевлашто-
вані за межами свого безпосереднього місця проживання.

Висновки. Дослідивши системо утворюючі чинники розвитку
ринку зайнятості у сільській місцевості, можна сформувати пріо-
ритетні вектори удосконалення функціонування повноцінного,
диверсифікованого ринку праці у сільській місцевості.

Перше, це безумовно формування повноцінної багатоукладної
економіки у сільських населених пунктах. Це, з одного боку,
створення локальних секторальних програм розвитку сільських
територій, з одночасною активізацією населення у даному проце-
сі. З іншого боку, це підтримка підприємницьких локальних іні-
ціатив органами місцевого самоврядування і на державному рівні.

Друге, поширення інформації серед активно-зацікавленого на-
селення, про функціонуючі підприємницькі ініціативи в інших
сільських населених пунктах, для обміну досвідом і формування
ініціативності серед населення.

Третє, самоініціативність місцевих органів влади (сільських і
селищних рад), для формування і розвитку підприємницької іні-
ціативи серед сільських жителів.
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IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено сутність поняття «впровадження» та
його зв’язок із суміжними поняттями «трансфер» і «комерціалізація».
Запропоновано послідовність етапів процесу впровадження інновацій-
них технологій. Розглянуто особливості агропромислового комплексу,
які впливають на впровадження інноваційних технологій.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: агропромисловий комплекс, інноваційні техно-
логії, впровадження інноваційних технологій, етапи процесу впро-
вадження інноваційних технологій.
ANNOTATION. The paper studies the essence of the concept of
«implementation» and its relationship to adjacent terms «transfer» and
«commercialization». We propose a sequence of steps in the process of
introduction of innovative technologies. The features of the agro-industrial
complex, affecting the implementation of innovative technologies.
KEYWORDS: agriculture, innovative technologies, introduction of
innovative technologies, the stages of the implementation process of
innovative technologies.
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