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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто сучасні особливості та проблеми
зайнятості жінок в аграрній сфері України в умовах євроінтегра-
ційних процесів. Виявлено чинники, які вливають на гендерні про-
блеми зайнятості в аграрній сфері України. Проаналізовано фак-
тори, які стримують ведення підприємницької діяльності
сільськими жінками в сучасних умовах України. Обґрунтовано ва-
жливість захисту інтересів і реалізації прав сільських жінок, а та-
кож створення гідних умов для самореалізації особистості.
Ґрунтуючись на досягненнях європейського досвіду у вирішенні
питання зайнятості жінок в аграрній сфері, окреслено стратегічні
напрямки підвищення зайнятості сільських жінок в Україні. Накре-
слено магістральні підходи до усунення гендерної нерівності в
сфері зайнятості.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аграрний сектор, сільське населення, гендерна
рівність, міграція, зайнятість, аграрні підприємства, агрохолдинги,
ринок праці,рівність прав,рівність можливостей, євроінтеграційні
процеси.

ABSTRACT. The article considers modern features and problems of
women’s employment in the agrarian sector of Ukraine in the
conditions of European integration processes. The factors, which
influence the gender problems of employment in the agrarian sector of
Ukraine, are revealed. The factors that restrain the entrepreneurship
activity of rural women in the modern conditions of Ukraine are
analyzed. The importance of protection of interests and realization of
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the rights of rural women, as well as creation of decent conditions for
self-realization of the personality is grounded.
Based on the achievements of European experience in solving the
issue of women’s employment in the agrarian sector, the strategic
directions of increasing employment of rural women in Ukraine are
outlined. The main approaches to eliminating gender inequality in the
field of employment are outlined.
KEY WORDS: agrarian sector, rural population, gender equality,
migrations, employment, agricultural enterprises, agricultural holdings,
labour market, equal rights, equality of opportunity, European
integration processes.

Постановка проблеми. Внаслідок активізації інтеграційних
зв’язків України з європейським економічним простором в агра-
рній сфері відбуваються кардинальні зміни, пов’язані із гармоні-
зацією ринкових відносин на умовах економічної ідентичності.
Разом з тим, викристалізувалися та загострились проблеми соціа-
льно-економічного розвитку сільських територій. Слід наголоси-
ти, що із розвитком та поглибленням євроінтеграційних процесів,
здійсненням трансформаційних перетворень в економіці України
в цілому та в аграрній сфері зокрема, актуалізуються проблеми
управління зайнятістю сільського населення. На порядку денно-
му постає питання визначення перспективних шляхів розвитку
продуктивної зайнятості жінок в аграрній сфері України, які
складають 53 % сільських мешканців. Украй важливим є викори-
стання європейського досвіду у подоланні проблем, пов’язаних із
зростанням жіночого безробіття в сільській місцевості. Отже,
стратегічний фокус на євроінтеграцію вимагає пріоритетного ви-
рішення питань сталого розвитку аграрної сфери, підвищення
стандартів якості життя та забезпечення гідної праці сільського
населення, в тому числі сільських жінок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у
дослідження особливостей соціально-трудових аспектів аграрної
сфери України зробили вчені Колот А. [2], Лузан Ю. [5], Олійник
Т. [4], Рябоконь В. [6], Стефанюк С. [8]. Особливу увагу гендер-
ним проблемам у сфері зайнятості сільського населення приділя-
ли у своїх наукових працях відомі вчені-економісти: Марценюк
Т. [3], Якуба К. [9], Саблук Г. [7]. Незважаючи на численні дослі-
дження питань соціально-економічного розвитку аграрної сфери,
подолання бідності й зростання добробуту сільського населення
досить гострою залишається проблема жіночої зайнятості на селі,
реалізація їх трудового та особистісного потенціалу.

Метою статті є дослідження особливостей функціонування та
розвитку зайнятості жінок в аграрній сфері України в умовах
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євроінтеграційних процесів, а також окреслення перспективних
напрямків застосування трудового потенціалу сільських жінок у
сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для сучасного
етапу розвитку аграрного виробництва характерна багатоуклад-
ність, тобто існування як великих агрохолдингів, так і фермерсь-
ких господарств, аграрних підприємств різного юридичного ста-
тусу, а також особистих селянських господарств. В умовах
реформування аграрної сфери економіки України відбувається
концентрація виробництва, скорочення кількості аграрних під-
приємств, консолідація земельних площ у межах одного госпо-
дарства, зростання впливу вертикальної інтеграції, скорочення
трудомістких галузей виробництва. Ці явища здійснюють безпо-
середній вплив на ринок праці в агарній сфері. Особливо гострим
і актуальним постає питання забезпечення економічно-активного
сільського населення робочими місцями та подолання безробіття
в сільській місцевості.

Вимушені констатувати, що бурхливий економічний підйом в
аграрній сфері не викликав позитивних соціальних зрушень і під-
вищення рівня добробуту сільських мешканців, у тому числі жінок.

Природну основу ринку праці аграрної сфери складає постій-
не сільське населення, яке на 01.01.2016 р. становило 13,151 млн
осіб, серед них 7 млн осіб — жінки. За даними Державної служби
статистики України, у 2015 році частка сільського населення в
Україні складала 31 % усього населення країни. Структуру насе-
лення України за місцем проживання на 01.01.2016 року наведе-
но на рис. 1.

31%

69%

сільське населення

міське населення

Рис. 1. Структура населення України за місцем
проживання на 01.01.2016 року

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України.
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На жаль, протягом останніх років прослідковується негативна
динаміка природного руху сільського населення.
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Рис. 2. Динаміка населення України, млн чоловік

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України.

Так, за останні п’ять років чисельність померлих перевищує
чисельність народжених більше ніж у 2 рази, при цьому в сільсь-
кій місцевості цей показник на 3 процентних пункти вищий порі-
вняно з міськими поселеннями.
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Рис. 3. Динаміка чисельності населення України
за місцем проживання, чоловік

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики України.
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Характеризуючи ринок праці в аграрній сфері слід зазначити,
що частка працюючих жінок у сільському господарстві — 33 %
від загальної чисельності працюючих у цій галузі, при цьому в
цілому в економіці цей показник складає 56 %. Проведені дослі-
дження вказують на те, що керівні посади в сільському господар-
стві займають в абсолютній більшості чоловіки, а більшість по-
сад службовців і технічного персоналу займають жінки. Така
тенденція характерна і для інших видів економічної діяльності.

Згідно з офіційною статистикою, 18 % фермерських господарств
очолюють жінки. У веденні таких господарств знаходиться 15 %
землі, яку вони обробляють. Однак чисельність жінок, які працю-
ють у фермерських господарствах, у період з 2005 до 2010 року
скоротилася майже вдвічі: з 44,7 тис. до 26,0 тис. чоловік.

Найвищий рівень мобільності працівників, у тому числі жінок,
фіксується саме в сільському господарстві, що пов’язано із се-
зонністю аграрного виробництва. Аналізуючи попит і пропози-
цію на ринку праці, слід зазначити, що за даними Державної
служби зайнятості на кінець 2015 р. найменшою була потреба
роботодавців у кваліфікованих робітниках сільського та лісового
господарств, риборозведення та рибальства, що складає 1,3 % від
загальної кількості вільних робочих місць (вакантних посад). У
той же час найбільшою була потреба у кваліфікованих робітни-
ках з інструментом, що складає 20 % від загальної кількості віль-
них робочих місць (вакантних посад).

Заробітна плата жінок у сільському господарстві на 16 % мен-
ша порівняно із заробітною платою чоловіків у галузі. Аналіз
структурних змін у сільській поселенській мережі України свід-
чить, що найбільша частка жіноцтва, а саме 48,3 % — жінки стар-
ші 55 років, і лише 30 % складають жінки у віці 15–39 років. Згід-
но даних Державної служби статистики України 36,8 % домогос-
подарств у сільській місцевості знаходяться за межею бідності,
при цьому цей показник на 15,4 процентних пункти більший порі-
вняно з домогосподарствами в міських поселеннях. Особливо гос-
тро проблема злиденності торкається літніх жінок, які не мають
фізичного здоров’я утримувати присадибне господарство, а їхня
пенсія, як правило, не перевищує мінімального рівня.

Результати дослідження свідчать про дисбаланс на ринку пра-
ці в аграрній сфері. Так, 40 % сільських жінок, маючи вищу осві-
ту, на жаль, не мають можливості працювати на посадах, які ви-
магають відповідної освіти, а вимушені працевлаштовуватись не
за фахом. Досліджуючи рівень освіти, потрібно зазначити, що
53 % сільських мешканців з вищою освітою — це жінки. В су-
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часних економічних умовах ринок праці в аграрній сфері пропо-
нує вакансії для кваліфікованих робітників сільського та лісового
господарства, риборозведення та рибальства, а також найпрості-
ші професії (роботи). Отже, жінки, не знаходячи роботи за фа-
хом, втрачають набуті професійні знання і навички, професійний
досвід.

Дослідження свідчать, що майже 53 % безробітних — це мо-
лодь у віці 15–34 років, серед яких переважають жінки. Обмеже-
ність ринку праці в аграрній сфері, неможливість працевлашту-
ватись за фахом, низький рівень заробітної плати в
сільськогосподарських підприємствах, високий рівень прихова-
ного і явного безробіття спонукає жінок до трудової міграції, як
внутрішньої (найбільше у великі урбанізовані центри та у міські
поселення з розвиненими сферами виробництва та послуг), так і
зовнішньої. Якщо розглядати трудову міграцію із сільської міс-
цевості, то найбільше виїжджає молоді — до 35 років. Зовнішня
трудова міграція жіночої статі порівняно з чоловічою переважає
у віковій категорії 40–50 років (43 %).

Економічна ситуація в аграрній сфері України спонукає сіль-
ських жінок до активної самозайнятості, яка є найрозповсюдже-
нішою формою використання праці сільських жінок і, як прави-
ло, має неофіційний характер.

Найбільший потенціал до підприємницької діяльність серед
жінок у сільській місцевості у 25–40-річних. Вони мають необ-
хідний рівень комунікабельності, психічного і фізичного здо-
ров’я, когнітивного і творчого потенціалу, а також потреби дося-
гнення і успіху. Проведені соціологічні дослідження свідчать, що
стримуючими чинниками до ведення підприємницької діяльності
сільськими жінками є:

• відсутність фінансових ресурсів;
• відсутність власних ресурсів (досвід, знання);
• відсутність соціального ресурсу (бізнес-контактів, участь в

асоціаціях, клубах, мережах);
• культура і соціальні норми в суспільстві, гендерні стерео-

типи.
Гендерні проблеми в сфері зайнятості в аграрній сфері

пов’язані, насамперед, із такими обставинами:
• існуванням стереотипів у суспільстві стосовно суто «жіно-

чою і чоловічою» роботи, що веде до гендерної трудової дискри-
мінації;

• сільські жінки поєднують репродуктивну функцію, вихован-
ня дітей, догляд за членами родини, виконання домашньої хат-
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ньої роботи із виконання обов’язків у суспільному виробництві
та роботою в присадибному господарстві;

• виконання трудових обов’язків у присадибному та в домаш-
ньому господарстві відбувається переважно за рахунок важкої
ручної праці, що веде до перевтоми, фізичного виснаження, втра-
ти здоров’я;

•  сільські жінки на виконання своїх трудових і домашніх
обов’язків затрачають в 1,5 разу більше часу, ніж чоловіки, а та-
кож міські жінки.

Аналіз статистичних і літературних джерел свідчить, що пи-
тання зайнятості сільських жінок у європейських країнах у біль-
шій мірі пов’язане з визначенням стратегічної ролі аграрної сфе-
ри економіки, а також із соціальним та екологічним розвитком
сільських громад у територій.

Висновки. Отже, ґрунтуючись на досягненнях європейського
досвіду у вирішенні питання зайнятості жінок в аграрній сфері,
можна виділити такі стратегічні напрямки розвитку:

• оскільки на рівні державних органів влади закладаються ре-
гуляторні рамки гендерного розподілу праці потрібно впрова-
джувати в усіх сферах суспільного життя, насамперед у політиці,
економіці, освіті, культурі новий ментальний підхід стосовно рі-
вності чоловіків і жінок;

• сприяти формуванню середнього класу, розвитку малого
підприємництва як основи стимулювання жіночої зайнятості і
підвищення рівня життя сільських жінок;

• забезпечити прискорене інвестування у створення робочих
місці для сільських жінок, а також зниження податкового наван-
таження на суб’єктів підприємницької діяльності, де більшість
працівників — жінки;

• сфокусувати розробку та реалізацію програм з працевлаш-
тування саме на допомогу сільським жінкам у визначенні профе-
сійної орієнтації та професійного навчання.
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