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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Специфіка сільських поселень у госпо�

дарській структурі полягає в її історично обу�
мовленому аграрному спрямуванні. Відтак важ�
ливим фактором розвитку трудового потенці�
алу сільських поселень є зайнятість населення
сільської місцевості. Для поліпшення соціаль�
но�економічної ситуації у сільській місцевості
України вкрай важливо виявити особливості
взаємозв'язків між зайнятістю та формуванням
трудового потенціалу. Це є темою нашої пуб�
лікації, метою якої є висвітлення окресленої
проблеми.

ВИВЧЕНІСТЬ ТЕМИ
На сьогодні сформований значний науко�

вий доробок у царині дослідження та теоретич�
ного аналізу факторів формування й розвитку
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трудового потенціалу. Так, зазначеним пробле�
мам присвячені праці таких вітчизняних та за�
рубіжних авторів, як М. Долішній, С. Дорогун�
цов, С. Злупко, О. Грішнова, Д. Богиня, П. Ко�
лосов, Б. Генкін, В. Бідак, В. Васильченко, С. Вов�
канич, О. Григоренко, Е. Лібанова, Л. Семів,
Л. Шевчук, С. Пирожков, М. Чумаченко, У. Са�
дова. Але в наш час загострилися проблеми зай�
нятості в сільській місцевості, які негативно
впливають на формування і розвиток трудово�
го потенціалу, вимагаючи поглибленого вив�
чення і розробки заходів, спрямованих на пол�
іпшення ситуації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із основних індикаторів соціально�

економічних зрушень у розвитку трудового
потенціалу є показники стану та динаміки роз�



39
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2013

витку сфери зайнятості. Зокрема в питаннях
дослідження розвиту трудового потенціалу у
сільських поселеннях основними показниками,
що характеризують стан та динаміку розвитку
сфери зайнятості на селі можна вважати рівні
зайнятості за відповідними віковими групами,
структуру зайнятості за видами економічної
діяльності та статусом зайнятості, а також аб�
солютні та відносні показники безробіття се�
ред населення сільської місцевості.

Так, згідно даних Державної служби стати�
стики України, структуру зайнятості громадян,
що проживають у сільській місцевості, можна
охарактеризувати наступними тенденціями:

1) рівень зайнятості сільського населення
віком 15—70 років за останнє п'ятиріччя зріс з
61,5% у 2007 році до 63,0% у 2011 році (знову ж
таки звертаємо увагу, що таке покращення зу�
мовлено віднесенням до категорії зайнятих
членів особистих селянських господарств, що
регламентовано, зокрема, і новим Законом Ук�
раїни "Про зайнятість населення" [3]);

2) у структурі зайнятості сільських меш�
канців за віковими групами спостерігалося пе�
реважання рівнів зайнятості населення у віці
30—49 років (74,6—79,5%), найнижчий рівень
зайнятості серед молоді віком 15—24 років
(41,3%) та високий рівень зайнятості осіб віком
60—70 років (42,1%);

3) у динаміці 2001—2011 років рівень зайня�
тості сільських мешканців у віці 15—24 роки
зріс із 36,2% до 41,3%, для осіб у віці 60—70
років відповідна динаміка відображалась у под�
воєнні рівнів зайнятості, а саме із 22,3% відпо�
відної вікової категорії у 2001 році до 42,1% у
2011 році;

4) у структурі зайнятості сільських мешкан�
ців за статусом зайнятості у порівнянні із 2006

роком зросла частка працюючих за наймом від
54,0% до 58,2% у 2011 році. Питома вага само�
зайнятих знизилася з 44,5% до 40,4% та незнач�
но скоротилась частка безкоштовно працюю�
чих членів сім'ї (на 0,2%). Для прикладу, у
міських поселеннях частка найманих праців�
ників зменшилася за відповідний період з 93,4%
до 91,2% та питома вага самозайнятих зросла з
5,2% до 7,3% (рис. 1);

5) зайнятість сільського населення у нефор�
мальному секторі економіки у 2011 році скла�
дала майже половину загальної чисельності
зайнятого населення на селі (3,1 млн осіб), при�
чому зайнятість осіб віком 60—70 років у не�
формальному секторі складала 91,8%, а осіб
15—24 років — 57,7% загальної чисельності
зайнятого населення даної вікової групи;

6) чисельність безробітних (за методологією
МОП), що проживали в сільській місцевості у
2011 році, становила приблизно 522 тис. осіб
(7,5% економічно активного населення), причо�
му найвищий рівень безробіття спостерігався
серед молоді віком 15—24 роки.

Для жителів сільської місцевості доволі об�
меженою є не лише професійно�кваліфікацій�
на сфера щодо реалізації власного потенціалу
праці, але і надто мала ємність сектору вакансій
по основних класах сільськогосподарських
професій. Так, найбільш затребуваними та од�
ночасно найбільш дефіцитними професіями у
сільській місцевості є професії тракториста,
озеленювача, садівника, робітника, доярки,
виноградаря, робітника зеленого будівництва,
а також низькокваліфіковані ручні роботи у
сільському господарстві тощо.

З огляду на професійно�кваліфікаційну
вузькість сільської сфери зайнятості та незнач�
ну кількість, власне, високорозвинутих сіль�

Рис. 1. Структура зайнятого населення за місцем проживання та статусом зайнятості
(станом на 2011 рік)*

* Складено автором на основі джерела [4].
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ськогосподарських підприємств, сільські пра�
цівники мають доволі обмежені можливості
щодо професійного зростання та покращення
якісних показників трудового потенціалу зага�
лом.

Із загальної кількості вакансій державної
служби зайнятості станом на кінець 2011 року
у розмірі 59,3 тис. на працівників сільського
господарства припадало лише 2,86 тис. вільних
робочих місць. Таким чином, із загальної
кількості 122,8 тис. незайнятих громадян з чис�
ла працівників сфери сільського господарства
у 2011 році мав шанс працевлаштуватись та ре�
алізувати власний потенціал праці лише кожен
43�й працівник. Беручи до уваги, що 40% усіх
безробітних на обліку державної служби зай�
нятості є мешканцями сільських поселень,
складається доволі примарна ситуація щодо
перспектив якісного розвитку трудового по�
тенціалу на селі [6].

Вагомим чинником, що впливає на розвиток
трудового потенціалу, є мотиваційні очікуван�
ня у сфері використання трудового потенціа�
лу, а саме очікування щодо процесів безпосе�
реднього споживання результатів продуктив�
ної зайнятості та очікування щодо формуван�

ня системи трудових доходів і соціального за�
хисту працюючого та непрацюючого населен�
ня.

Щодо матеріальних мотиваційних очікувань
найбільший вплив на реалізацію та розвиток
трудового потенціалу чинять очікування щодо
отримання гідної винагороди за виконану пра�
цю. Проте статистичні дані щодо рівнів зароб�
ітної плати підсилюють негативі тенденції у на�
мірах здійснювати сільськогосподарську пра�
цю.

Рівень оплати працівників, що працюють у
сфері сільського господарства, залишається
стабільно низьким та значно поступається роз�
міру заробітної плати працівників інших видів
економічної діяльності (рис. 2).

Зокрема, у 2011 році середньомісячна заро�
бітна плата штатних працівників у сільському
господарстві складала 1800 грн., у той час коли
в середньому по Україні відповідний показник
становив 2633 грн. та максимальний рівень до�
ходів досягався у сфері фінансової діяльності
(5340 грн.) й у добувній промисловості (4370
грн.). Загалом у сільській місцевості оплата
праці покриває лише приблизно 33% сукупних
ресурсів домогосподарств, у той час коли в мі�

Рис. 2. Середньомісячні заробітна плата штатних працівників за видами економічної
діяльності в Україні (станом на 2011 рік, грн.)*

* Складено автором на основі джерела [5].
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ських поселеннях відповідний показник скла�
дає понад 55% [5, c. 88].

Окрім низьких рівнів оплати праці сільсько�
господарських працівників, ринок праці у
сільській місцевості характеризується доволі
значними коливаннями у зв'язку із сезонним
характером діяльності більшості сільськогос�
подарських підприємств. Така динаміка сфери
використання трудового потенціалу зумовлює
зайнятість населення, що проживає в сільській
місцевості у весняний та літньо�осінній періо�
ди і вимушене вивільнення значної частини пра�
цездатного населення у зимовий період.

За даними Державної служби зайнятості у
2011 році, на кінець грудня, січня, лютого кіль�
кість незайнятих громадян з числа працівників
сільського господарства коливалася у діапа�
зоні 122—158 тис., у той час, як з квітня по лис�
топад на кінець місяця даний показник складав
55—110 тис. осіб [6].

Малоефективні технології сільськогоспо�
дарського виробництва, відсутність паритету в
оплаті праці працівників сільськогосподарсь�
ких підприємств та доволі довгий ланцюжок
посередників у промисловій переробці і реалі�
зації продукції сільськогосподарського вироб�
ництва значно знижують мотивацію мешканців
сільських територій щодо реалізації власного
потенціалу праці. Окрім того, незадовільні соц�
іально�житлові умови та непрестижність аграр�
ної праці також виступають каталізаторами
посилення відтоку молодих та кваліфікованих
кадрів з сільських поселень.

Заниження мотиваційних очікувань меш�
канців сільських територій у сфері реалізації та
використання трудового потенціалу сприяє не
лише посиленню міграційних потоків у напрям�
ку міста, але стає вагомим чинником посилен�
ня міграційних інтересів у напрямку за кордон.
На сьогодні сільське населення є джерелом
підвищення пропозиції праці не лише великих
міст та індустріальних центрів держави, але
складає вагому частку трудового потенціалу
ближнього і дальнього зарубіжжя, зокрема
Росії, Польщі, Греції, Іспанії, Італії, Порту�
галії, Німеччини та інших більш розвинутих
держав.

Активізація соціальної та територіальної
мобільності сільського населення зумовлює
значні соціальні та статевовікові трансформації
на селі. Як зазначає В.І. Копитко, лише двадця�
та частина від тих, хто народжується та вирос�
тає в селі, залишається тут жити [1].

Дані статистичних обстежень засвідчують,
що хоч у складі мігрантів мешканці міст кіль�
кісно переважали мешканців сільських посе�

лень (54,4% проти 45,6%), частка трудових
мігрантів у загальній чисельності населення
працездатного віку в сільській місцевості вдвічі
більша, аніж відповідний показник у міських
населених пунктах (8,0%) [2, c. 110]. Згідно да�
них соціологічних обстежень за оцінкою рес�
пондентів щодо обсягів трудової міграції в
їхніх населених пунктах за кодоном перебуває
1,1 млн осіб, або 3,9% населення працездатно�
го віку, а за оцінками голів сільрад, у сільській
місцевості налічується 540 тис. трудових міг�
рантів, які становлять 6,4% сільського населен�
ня працездатного віку [3].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи сказане, наголосимо, що

найважливішими завданнями сьогодення є
створення нових робочих місць у сільській
місцевості. Це можна реалізувати за допомо�
гою розробки і впровадження пільг для ство�
рення і функціонування бізнесових структур
на селі. Важливо організувати консалтингову
допомогу населенню з метою активізації зай�
нятості у всіх можливих видах діяльності в
сільській місцевості, в тому числі й самозай�
нятості.
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