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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

Анотація. Проаналізований рівень соціального розвитку сільських територій України та їх населення в 
контексті встановлення тенденцій динаміки демографічних показників, стану ринку праці, соціальної та 
побутової інфраструктури. Наведені кількісні показники у цих сферах та графічні матеріали, які відобра
жають динаміку розвитку сільських територій. 
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Summary. It is analysed the level of social development of rural territories of Ukraine and their population in 
the context of establishment of demographic indicators dynamics tendencies, labour market, social and domestic 
infrastructure condition. Quantitative indexes in these spheres and graphic materials which represent the dynamics 
of development of rural territories are resulted. 
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Постановка проблеми. Соціально-економічний 
розвиток суспільства базується, передусім, на 
ефективному використанні трудового потенціалу. 
Кризові процеси, що відбуваються в Україні, при-
звели до масштабних втрат трудового потенціалу і 
деформації його структури. Основними причина-
ми виникнення проблеми, пов’язаної із зайняті-
стю сільського населення, є високий рівень перед-
часної смертності сільського населення та критич-
но низький рівень народжуваності; значна трудо-
ва міграція кваліфікованих сільських працівників; 
низький рівень зайнятості селян, високий рівень 
сільського безробіття і нерегламентованої тіньової 
зайнятості; низький рівень доходів сільського на-
селення, зниження якості його життя. Саме тому 
аналіз сучасних тенденцій цих факторів та зайня-
тості сільського населення в цілому є доволі акту-
альним та допоможе у формуванні механізму збе-
реження трудового потенціалу села. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі зайнятості населення присвячено чимало 
наукових досліджень. Їх результати широко ви-
світлені у працях провідних українських вчених: 
С. І. Бандура, Д. П. Богині, О. А. Бугуцького, 
В. В. Вітвіцького, І. Ф. Гнибіденка, С. О. Гудзин-
ського, В. С. Дієсперова, О. І. Здоровцова, Т. М. Кі-
р’ян, А. М. Колота, Ю. М. Краснова, Г. І. Купало-
вої, Е. М. Лібанової, В. І. Лишиленка, В. Я. Ме-
сель-Веселяка, В. В. Онікієнка, Т. П. Петрової, 
І. Л. Петрової, О. Д. Руснака, П. Т. Саблука, В. В. Юр-
чишина, К. І. Якуби. Заслуговують на увагу праці 
зарубіжних вчених: В. Г. Костакова, Л. І. Костіна, 
І. С. Маслової, Г. Е. Слезінгера, А. Чаянова, 
Дж. Кейнса, А. Маршала, Д. Рікардо, П. Самуель-
сона, А. Сміта та інш. 

Віддаючи належне науковим розробкам за-
значених вчених, а в багатьох випадках їх осно-
воположному внеску у вирішення теоретико-ме-

тодичних проблем зайнятості та ринку праці, не-
обхідно зазначити, що питання зайнятості саме 
сільського населення все ще недостатньо вивчені 
та не отримали належного висвітлення як у нау-
ковій літературі, так і в нормативних матеріалах 
органів державної влади. 

Метою статті є дослідження сучасного стану, 
тенденцій і структури зайнятості сільського на-
селення України. 

Виклад основного матеріалу. Тенденції значно-
го скорочення трудового потенціалу села харак-
терні для всіх розвинених країн світу, в тому числі 
й країн Західної Європи. Бурхливий розвиток бу-
дівництва, вищий рівень зайнятості та доходів 
міських жителів, привабливі умови для проживан-
ня та праці сприяють переміщенню селян у міста. 
Проте такі процеси при їх подальшому поглиб-
ленні можуть призвести до втрати та занепаду 
соціальної й культурної життєздатності багатьох 
сільських районів. В Україні третина населення 
проживає у сільській місцевості. Проведені аграрні 
реформи суттєво вплинули на звуження сфери 
застосування праці сільських мешканців, спричи-
нили масові вивільнення працівників. Збережен-
ня та поглиблення зазначених тенденцій здатні 
загрожувати національній безпеці країни та обме-
жувати суспільний розвиток у майбутньому. Зупи-
нити руйнацію структури та скорочення трудово-
го потенціалу можна шляхом використання меха-
нізму його збереження. Формування механізму 
збереження і примноження трудового потенціалу 
села залежить від внутрішніх закономірностей його 
розвитку і зовнішніх умов використання. Україна 
поступово набуває статусу країни з ринковою еко-
номікою. Прийняття її до Світової організації 
торгівлі підтверджує цей факт і передбачає подаль-
ший інтенсивний розвиток національної економі-
ки на базі посилення конкурентоспроможності. 
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Що, в свою чергу, вимагає підвищення трудової та 
соціальної активності, покращення якісних та 
кількісних характеристик трудового потенціалу 
села та приведення їх у відповідність до стандартів, 
які діють у глобальних євросистемах [1, с. 1]. 

Нині на сільській території України прожи-
ває 31,41 % загальної чисельності населення Ук-
раїни, або близько 14,44 млн. осіб (рис. 1). За 
останні роки соціально-трудовий потенціал села, 
на жаль, суттєво погіршився, зокрема, процеси 
зменшення сільського населення та чисельності 
зайнятих у сільському господарстві та в інших 
сферах діяльності на сільських територіях набу-
ли незворотного характеру. 

Рис. 1. Чисельність сільського та міського населення, 
млн. осіб (ліва шкала) та частка сільського населення 

в загальній чисельності наявного населення України 
(права шкала). Джерело: Державний комітет 

статистики України [2] 

З даних рис. 1 видно, що у демографічній 
сфері відбувається випереджаюче зменшення 
чисельності населення в сільській місцевості. Це 
веде до поступового зменшення частки сільсько-
го та зростання частки міського населення Ук-
раїни. Причому цей процес відбувається з при-
чин як природного скорочення за рахунок дис-
балансу народжуваності та смертності, так і міг-
рації. За період 2004–2010 рр. щорічні темпи 
зменшення чисельності сільського населення 
становили близько 200 тис. осіб на рік, а частка 
сільського населення в загальній чисельності 
наявного населення України за досліджуваний 
період зменшилась з 32,5 до 31,41 %. 

Скорочення сільської частини населення за 
рахунок високого рівня смертності, який значно 
перевищує рівень народжуваності, призводить до 
збільшення демографічного навантаження в 
сільській місцевості. Що посилює ресурсні потре-
би для вирішення економічних та соціальних 
проблем, пов’язаних із соціальним забезпеченням 
непрацездатної частини населення та є додатко-
вим тягарем для бюджетів сільських районів. 

До процесу скорочення чисельності сільсько-
го населення додається також міграційний рух: 
внутрішньорегіональний, міжрегіональний та між-
державний, який є достатньо точним індикатором 
економічного і соціального становища. Внутрішньо-
державна та міждержавна міграція сільського насе-
лення змінює кількісні та якісні його характерис-
тики, посилює непривабливість проживання (особ-
ливо для молоді) на сільських територіях. 

Зазначені негативні демографічні і міграційні 
явища також є наслідком деградації соціальної 
інфраструктури села, яка за останні роки також 
не отримувала необхідних економічних умов для 
розвитку через скорочення робочих місць у 
сільськогосподарському виробництві та інших 
сферах діяльності. 

У процесі реструктуризації сільгосппід-
приємств вони передають об’єкти соціальної 
інфраструктури на баланс сільських рад, які за-
безпечують мізерне їх фінансування. Це зумов-
лює значний занепад соціальної інфраструктури 
сільських територій, що, у свою чергу, впливає на 
демографічну ситуацію. 

Основних життєзабезпечуючих чинників у 
сільських населених пунктах (закладів освіти, 
охорони здоров’я, культури, побуту, комунального 
господарства тощо) значно менше від потреби і 
фактичного рівня в містах. 

Нині на селі не функціонує навіть мінімально 
необхідна мережа медичних закладів, а наявні не 
забезпечені медичним устаткуванням, висококва-
ліфікованими спеціалістами. Зазначене призво-
дить до постійного зростання захворюваності, 
збільшення смертності сільського населення. 

Виходячи з вищезазначеного, виправлення 
демографічної ситуації, що склалася, вимагає 
вироблення цілком нових підходів у соціальній 
сфері, насамперед у галузі охорони здоров’я й пен-
сійного забезпечення населення. 

За даними Державного комітету статистики 
України, кількість економічно активного насе-
лення за досліджуваний період зменшилася з 
22202,4 до 22150,3 тис. осіб (рис. 2). 

Рис. 2. Кількість економічно активного населення 
у віці 15–70 років. Джерело: Державний комітет 

статистики України [3, 4, 5, 6, 7, 8] 

При цьому слід зазначити, що відбулося 
збільшення економічно активного сільського 
населення з 6697,9 до 7008,7 тис. осіб. А питома 
вага сільського населення в загальній кількості 
економічно активного населення України збіль-
шилася з 30,17 до 31,64 %. У 2009 р. змінились 
тенденції кількості економічно активного місько-
го населення, так, якщо упродовж 2005–2008 рр. 
вона постійно збільшувалась (з 15293,8 до 15444,3 
тис. осіб) то у 2009 р. значно знизилась і склала 
15141,6 тис. осіб, а це рекордно низька кількість 
за досліджуваний період. 
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Зазначена тенденція також спостерігається 
під час дослідження рівня економічної активності 
населення (рис. 3). 

Рис. 3. Рівень економічно активного населення. 
Джерело: Державний комітет статистики України 

[9, 10, 11, 12, 13, 14] 

За даними рис. 3, видно, що за досліджува-
ний період спостерігається стійка позитивна ди-
наміка рівня економічної активності населення 
України, окрім 2009 р., у якому рівень економіч-
но активного населення України залишився 
незмінним, порівняно з попереднім роком, а от 
рівень економічної активності міського населен-
ня зменшився на 0,6 в. п. При цьому, починаючи 
з 2005 р., темпи росту рівня економічної актив-
ності сільського населення значно перевищують 
показник міського. Найбільш економічно актив-
ним є сільське населення у віці 30–49 р. (рис. 4). 

Рис. 4. Рівень економічної активності сільського 
населення за віковими групами. Джерело: Державний 
комітет статистики України [15, 16, 17, 18, 19, 20] 

Найбільш економічно активним є сільське 
населення у віці 30–49 р. (рис. 4). За період з 2004 
по 2009 рр. спостерігалося значне підвищення 
економічної активності сільського населення у віці 
15–24 р. Згадані вище чинники недосконалого 
пенсійного забезпечення населення країни при-
звели до стрімкого збільшення рівня економічної 
активності сільського населення у віці 60–70 р. 

На жаль, не дивлячись на позитивну дина-
міку рівня економічної активності населення та 
під впливом негативних економічних, фінансо-
вих та демографічних факторів, у 2009 р. спос-
терігаються негативні тенденції щодо кількості 
зайнятого населення. 

Так, згідно з даними, наведеними на рис. 5, за 
період з 2004 р. по 2008 р. кількість зайнятого 
населення України збільшилась на 676,6 тис. осіб 
(3,33 %). При цьому темп приросту кількості зай-
нятого міського населення склав 1,82 %, а 
сільського — 6,82 %, що свідчить про випереджа-
юче збільшення кількості зайнятого сільського на-
селення над міським. Але, на жаль, уже в 2009 р. 
ці тенденції змінились на негативні, так, кількість 
зайнятого населення України в 2009 р. порівняно 
з 2008 р. зменшилась на 780,8 тис. осіб, при цьому 
кількості зайнятого сільського населення — на 
48,8 тис. осіб, а міського — на 732 тис. осіб. 

Рис. 5. Динаміка зайнятого населення України
у віці 15–70 років за місцем проживання.

Джерело: Державний комітет статистики України
[21, с. 25, 22]

Загалом такі ж тенденції властиві і показни-
ку рівня зайнятості населення країни (рис. 6). 
Починаючи з 2005 р. пропорційність зайнятості 
сільського і міського населення на ринку праці 
змінилась, рівень зайнятості сільського населен-
ня значно перевищив показник міського населен-
ня, різниця становила 4 в. п. Ця тенденція збе-
реглась і в наступні роки досліджуваного періо-
ду, хоча вже в 2008 р. різниця дещо зменшилась 
і склала 3,6 в. п. Але, на жаль, таке різке підви-
щення динаміки рівня зайнятості сільського на-
селення є формальним, а не фактичним. Адже з 
2005 р. статистичні органи не виділяють окремо 
кількість зайнятого населення в особистих се-
лянських господарствах, а враховують її у за-
гальній сумі зайнятого сільського населення. 

Рис. 6. Рівень зайнятості населення країни
у віці 15–70 років. Джерело: Державний комітет

статистики України [23, с. 25, 24]

На жаль, у 2009 р., позитивні тенденції рівня 
зайнятості на ринку праці України змінились на 
негативні, так, порівняно з попереднім роком, 
рівень зайнятості населення зменшився на 1,6 в. п. 
і досяг рівня 2005 р. (57,7 %). При цьому рівень 
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зайнятості міського населення знизився на 2,4 в. п. 
і досяг рекордно низької позначки за досліджу-
ваний період у 55,8 %. Рівень зайнятості сільсько-
го населення, навпаки, підвищився (на 0,4 в. п.), 
але це підвищення було незначним і формальним. 

Аналіз рівня зайнятості сільського населен-
ня в розрізі вікових груп (рис. 7), показав, що за 
досліджуваний період найбільший приріст рівня 
зайнятості відбувся у найстаршій віковій групі 
60–70 р., що свідчить про недосконалу соціальну 
політику держави. Що ж стосується наймолодших 
вікових груп (15–24 та 25–29 р.), то до 2007– 
2008 рр. у цих вікових групах спостерігалися по-
зитивні тенденції рівня зайнятості, а в 2009 р., на 
жаль, відбулося зменшення, а це надія і опора 
села в майбутньому, дані тенденції є ще одним 
свідченням недосконалої соціальної політики 
держави. Хоча іншим віковим групам властива 
позитивна динаміка показника зайнятості. 

Рис. 7. Рівень зайнятості сільського населення
за віковими группами. Джерело: Державний комітет

статистики України [25, 26, 27, 28, 29, 30]

Аналіз кількості зайнятого сільського насе-
лення за статусами зайнятості у віці 15–70 років 
(рис. 8) показав, що за період з 2006 по 2009 рр. 
значно зменшилась кількість самозайнятого на-
селення (на 13,38 %) та зросла кількість сільсько-
го населення, що працює за наймом (на 10,22 %). 
На фоні зменшення розмірів та кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності в сільській місцевості 
такі тенденції свідчать про те, що велика кількість 
сільського населення намагається працевлашту-
ватись у містах, де кращі умови праці та вищий 
рівень заробітної плати. 

Позитивним також є той факт, що за період 
з 2006 по 2009 рр. значно скоротилася зайнятість 
сільського населення у неформальному секторі 
економіки (рис. 9), з 3303,9 у 2006 р. до 3019,7 тис. 
осіб у 2009 р., або на 8,6 %. 

Висновки. Таким чином, виходячи з офіційних 
даних Державного комітету статистики України та 
проведеного аналізу за період з 2004 по 2009 рр., 
ситуація з економічною активністю та зайнятістю 

Рис. 8. Кількість зайнятого сільського населення
за статусами зайнятості у віці 15–70 років.

Джерело: Державний комітет статистики України
[31, 32, 33]

Рис. 9. Зайнятість сільського населення
у неформальному секторі економіки.

Джерело: Державний комітет статистики України
[34, 35, 36]

сільського населення є неоднозначною, так, до 
2008 р. майже всі показники ринку праці сільсько-
го населення мали позитивні тенденції, та, на 
жаль, світова фінансово-економічна криза 2008 р., 
негативні політичні, демографічні та інші факто-
ри зумовили падіння багатьох показників ринку 
праці у 2009 р. Та маємо надію, що економіка 
України зможе відновитись після такого значного 
спаду 2008 р., про це свідчать і дані Державного 
комітету статистики України за 2009–2011 рр., в 
тому числі і відносно ринку праці. 

Подолання кризових явищ, що склалися у со-
ціальній і трудовій сфері сільських територій, по-
требує актуальних методів удосконалення політи-
ки продуктивної зайнятості сільського населення, 
серед яких: державна політика стимулювання у 
сфері оподаткування підприємців-роботодавців, що 
забезпечують легальну зайнятість працівників та 
підвищення їх професійної підготовки, компетен-
тності; фінансова підтримка підприємницької 
діяльності сільських безробітних у галузях рослин-
ництва і тваринництва, надання послуг населенню, 
зокрема, у сфері зеленого туризму; сприяння роз-
ширенню мережі недержавних структур, які б за-
безпечували працевлаштування сільських безробі-
тних та їх соціальний захист; перепрофілювання 
системи професійного навчання на підготовку ви-
сококваліфікованих робітничих кадрів для сільсько-
господарського виробництва з урахуванням вимог 
ринку праці; запровадження системи безперервної 
освіти, підвищення відповідальності навчального 
закладу за якість результатів навчання. 
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комітету статистики України) [Електронний ре-
сурс] / Державний комітет статистики України. — 
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 
operativ2008/rp/pres-reliz/dop2008.htm. 

36. Ринок праці у 2009 році (інформація Дер-
жавного комітету статистики України) [Електрон-
ний ресурс] / Державний комітет статистики Ук-
раїни. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
operativ/operativ2009/rp/pres-reliz/dop_2009.htm. 
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