
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (20) 2012

54

© А. В. Руснак, 2012

УДК 331.5.338.43 А. В. Руснак

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НА СЕЛІ

Анотація. У статті розглядаються проблеми занятості в сільській місцевості. Проводиться корот-

кий огляд ринку праці на селі. Виділено пріоритетні напрями удосконалення процесів зайнятості сільського 

населення.
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Summary. The problems of employment in rural areas. A brief overview of the labor market in rural areas. 

Highlight priorities of improving the processes of rural employment.
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Постановка проблеми. Сучасний стан ринку 

праці на селі відображає складність та неоднознач-

ність процесів, що відбуваються у сфері зайнятос-

ті, зумовлених впливом економічних і соціальних 

перетворень в Україні. Формування ринку праці 

на селі супроводжується ослабленням відтворю-

вального потенціалу, зменшенням чисельності на-

селення працездатного віку та збільшенням частки 

осіб, що старше працездатного віку, зниженням 

рівня соціально-побутового обслуговування, зрос-

танням безробіття. Це зумовлює необхідність 

посилення державного регулювання зайнятості 

сільського населення, що має ґрунтуватися на сис-

темоутворюючих принципах економічної актив-

ності населення: самозайнятості, найманій праці, 

підприємництві. Все це визначає актуальність до-

слідження стану та проблем зайнятості на селі й 

розробки на цій основі рекомендацій щодо підви-

щення результативності її регулювання.

Аналіз останніх публікацій. Наукова розробка 

проблем сільського ринку праці та зайнятості у 

вітчизняній економічній науці має значну істо-

рію і багатоаспектність. Серед проблем, які до-

сліджувалися, слід виділити, в першу чергу, аналіз 

взаємозв’язку трудових відносин і ринку, попиту 

на працю і пропозиції робочої сили, безробіття, 

розробки основних напрямів повної та ефектив-

ної зайнятості сільського населення, питання 

її регулювання. Значний внесок в дослідження 

та вирішення цих проблем зробили відомі вче-

ні: Д. П. Богиня, В. С. Дієсперов, Г. І. Купалова, 

Е. М. Лібанова, І. І. Лукінов, В. П. Рябоконь, 

П. Т. Саблук, К. І. Якуба та інші. Разом з тим по-

шук шляхів вирішення низки наукових проблем, 

що стосуються формування ринку праці як ін-

струмента активізації економічного розвитку 

сільських територій, потребують досліджень.

Мета дослідження полягає у вивченні тенден-

цій формування та регулювання зайнятості сіль-

ського населення й розробці пропозицій щодо 

підвищення результативності її регулювання.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

село переживає складну ситуацію, яка виявляєть-

ся, по-перше, у погіршенні демографічної ситуації 

в сільській місцевості. Спостерігається постійне 

скорочення чисельності сільського населення, що 

обумовлене як зростанням природного убутку, так 

і міграційними втратами. Станом на 1 січня 2012 р. 

чисельність наявного сільського населення Украї-

ни становить 14,2 млн. осіб, що на 2,6 млн. осіб 

(15,5 %) менше порівняно з 1990 р. [1].

По-друге, у зростанні сільської бідності та 

підвищенні рівня безробіття сільського населен-

ня. Незважаючи на тенденції останніх років до 

зростання чисельності зайнятого населення та 

доходів сільських жителів, їх рівень продовжує 

залишатися низьким. Рівень безробіття на селі 

продовжує зростати — у 2011 р. він становив 7,5 % 

(проти 7,1 % у 2010 р.) [2].

По-третє, у зниженні якості життя в селах. 

Постійно скорочуються об’єкти мережі установ 

соціальної інфраструктури, зменшується доступ 

сільських жителів до основних соціальних послуг. 

За період з 1990 р. до 2011 р. кількість дошкіль-

них закладів у сільській місцевості скоротилася на 

26,2 %, бібліотек — на 21,4 %, установ клубного 

типу — на 21,9 %, демонстраторів фільмів — у 14 

разів. Продовжується скорочення кількості шкіл, 

лікар няних закладів, підприємств торгівлі та по-

бутового обслуговування населен ня. Незважаючи 

на позитивні тенденції, рівень благоустрою сіль-

ського житлового фонду залишається низьким: 

у 2011 р. тільки 29,0 % житлової площі були об-

ладнані водопроводом, 25,1 % — каналізацією, 

38,6 % — центральним опаленням, 84,3 % — га-

зом, 13,3 % — гарячим водопостачанням [1].

Ступінь зайнятості економічно активного 

сільського населення є показником добробуту со-

ціального розвитку села. Чисельність економічно 

активного сільського населення у 2011 р. станови-

ла 6971,9 тис. осіб, з них 87,6 % — працездатного 

віку, що незначно вище, ніж у 2010 р. (на 0,2 %). 

Проте навіть незначне збільшення економічної 

активності сільського населення свідчить про те, 

що існує передумова для розвитку підприємниць-

кого середовища. Це дає підстави прогнозувати 

надалі поліпшення умов підприємницької ак-

тивності у сільській місцевості. У 2011 р. на селі 
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6450,3 тис. осіб економічно активного населення 

було зайняте. У теперішний час зайняте еконо-

мічно активне сільське населення можна класи-

фікувати за такими групами:

— особи, які виконують роботу за цивільно-

правовими договорами (працюють за наймом) — 

58,2 %;

— громадяни, які самостійно забезпечують 

себе роботою (самозайняті) — 40,4 %;

— безкоштовно працюючі члени родини — 

0,8 %;

— роботодавці — 0,6 % [1].

Статистичні дані свідчать про те, що підпри-

ємницькі відносини носять характер поширення. 

У 2011 р. порівняно з 2010 р. частка самозайня-

тих (у т. ч. власників приватних магазинів, під-

приємств, фермерів, тобто осіб, які займаються 

підприємницькою діяльністю) зросла. Станов-

лення та розвиток підприємницьких відносин на 

селі має велике значення. Саме підприємництво 

у сільських населених пунктах в різних формах 

сприяє вирішенню частки проблем соціальної 

спрямованості. Це має підвищити там рівень за-

йнятості населення, залучити його заощадження 

і, як підсумок, сприяти підвищенню добробуту, 

якості життя сільського населення.

Зайнятість населення на селі має специфічні 

особливості, пов’язані з економічними умовами 

прикладання праці:

— ефективність праці залежить від природно-

кліматичних умов та якості земельних ресурсів;

— сезонний характер сільськогосподарського 

виробництва;

— праця в сільському господарстві пов’язана з 

використанням живих організмів (тварин, рослин);

— праця використовується як у суспільному 

виробництві, так і в особистих підсобних госпо-

дарствах;

— у несільськогосподарських галузях ефек-

тивність праці обмежується наявністю сировини.

У сільському господарстві зайнято 20324,2 

тис. осіб. Специфічною особливістю сільського 

господарства є висока трудомісткість та низька 

прибутковість галузей, що супроводжується від-

током ресурсів, у тому числі робочої сили, в інші 

сфери виробництва. Велика частка сільськогос-

подарських організацій неплатоспроможна, їх 

матеріально-технічна база руйнується, скорочу-

ються масштаби господарської діяльності, змен-

шується кількість зайнятих у виробництві, збіль-

шується рівень безробіття.

Ситуація на ринку праці в селах залишається 

напруженою. Так, за 2011 р. чисельність безробіт-

них зросла з 493,5 тис. осіб до 521,6 тис. осіб. Роз-

глядаючи структуру незайнятого сільського насе-

лення [3], можна виділити наступні групи:

— добровільно незайняті особи, звільнені з 

підприємств або ті, які ніколи не працювали на 

них і не бажають працювати, не мають законних 

засобів існування;

— добровільно незайняті члени родини, що 

живуть на кошти одного з подружжя або батьків;

— вимушено незайняті сільські жителі, звіль-

нені з різних причин з виробництва, що перемі-

щуються з одного місця роботи на інше, але не 

зареєстровані у службі зайнятості з різних причин 

(фрикційне безробіття);

— вимушено незайняті — безробітні, тобто 

люди, які хочуть працювати, що зареєстровані у 

службі зайнятості.

Держава може здійснювати підтримку сіль-

ської зайнятості за рахунок масованої підтрим-

ки аграрної сфери. Можливий і інший шлях для 

державного втручання в ситуацію на ринку праці 

села — політика сільського розвитку, що включає 

в себе певний механізм підтримки альтернативної 

зайнятості на селі. Вона повинна включати мож-

ливість виведення надлишкової робочої сили із 

сільського господарства, зростання ефективності 

сільськогосподарського виробництва та відповід-

не зростання заробітної плати в аграрному секторі.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Дослідивши сучасну ситуацію на ринку 

праці села, виділено пріоритетні напрями удо-

сконалення процесів зайнятості сільського насе-

лення. По-перше, це підтримка альтернативної 

зайнятості. З одного боку, це створення системи 

дрібного кредитування в сільській місцевості для 

фінансової підтримки підприємницької ініціати-

ви жителів. З іншого боку, потрібна державна під-

тримка диверсифікації аграрного виробництва. 

По-друге, необхідні державні зусилля щодо роз-

витку інженерної та соціальної інфраструктури 

сільських територій. По-третє, необхідна система 

поширення позитивного досвіду та інформації.

На зайнятість населення в сільській місце-

вості впливає низка складних і неоднозначних 

факторів — загальна чисельність економічно ак-

тивного населення, забезпеченість підприємств, 

що базуються в селах, землею, сировиною і мате-

ріально-технічними ресурсами, підприємницька 

активність сільських жителів та ступінь розвит-

ку підприємницького середовища, розвиненість 

виробничої й соціальної інфраструктури та інші 

чинники. Тому детальне вивчення ситуації, що 

складається на сільському ринку праці, займає 

одне з перших місць у проблематиці, пов’язаній з 

розвитком сільських територій.
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ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти гендерної соціально-економічної нерівності. Роз-

крито сутність проблем гендоної нерівності на державному рівні та виявлено шляхи її подолання.

Ключові слова: гендер, гендерна нерівність, гендерна соціально-економічна нерівність, гендерний розвиток.

Summary. Theoretical aspects of gender social economic unequality are considered in the article. The essence of 

the problems of gender unequality on the state level are considered and the ways of its overcoming are discovered in 

the article.

Key words: gender, gender unequality, gender social economic unequality, gender development.

Постановка проблеми. Питання гендерної рів-

ності стали в багатьох країнах темою різноманіт-

них досліджень у політичній сфері, сфері освіти, 

громадської думки, зайнятості та міграції (Украї-

на, Російська Федерація, Киргизстан), здійсне-

на розробка гендерних індикаторів, підготовлені 

методичні матеріали для розробки гендерно врів-

новажених бюджетів (Республіка Комі, Російська 

Федерація), розроблені концепції гендерної полі-

тики (Казахстан) тощо.

Водночас у всіх країнах здійснюється демон-

стрування маргіналізації цих питань, формальний 

підхід дo їх занесення у порядок денний вищих ор-

ганів державної влади. Вони стають частиною по-

літичного порядку денного під впливом та тиском 

міжнародних організацій, окрeмих жіночих груп, 

залишаючись певним реверансом у бік міжнарод-

ного співтовариства. Вважаємо, що це відбуваєть-

ся тому, що творці та адепти гендерної теорії та 

політики не завжди можуть знайти переконливі 

аргументи на користь просування власних ідей, 

наражаються на труднощі у пристосуванні теоре-

тичних положень до сучасного стану суспільного 

розвитку. Дискусії розгортаються й навколо кате-

горії «гендерна рівність».

Цілі розвитку тисячоліття, прийняті світо-

вим співтовариством у 2000 році, проголошують 

забезпечення гендерної рівності одним із пріори-

тетів міжнародного розвитку та індикатором со-

ціально-економічного розвитку країни. Форму-

вання гендерної соціально-економічної культури 

у суспільстві, поширення гендерних знань, реалі-

зація ідей гендерної рівності сприяє ефективному 

використанню людського потенціалу як чолові-

ків, так і жінок, а отже, розширенню можливос-

тей людського розвитку [1, с. 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттє-

вий внесок в дослідження цієї проблематики вне-

сли такі вітчизняні вчені, як І. Бондар, В. Василь-

ченко, Г. Герасименко, А Гриненко, О. Гришнова, 

М. Долішній, І. Журавльова, Т. Заяць, Е. Капус-

тін, О. Кендюхов, Л. Керб, А. Колот, І. Кравчен-

ко, А. Кудлай, В. Онікієнко, Н. Ушенко, А. Чухно, 

М. Шмельов та інші.

Мета статті — дослідження процесу розвитку 

та використання людського капіталу в контексті 

проблеми існування гендерної нерівності, визна-

чення заходів для забезпечення гендерної рівності 

у соціально-економічному житті.

Виклад основного матеріалу. Гендерна не-

рівність є одним із проявів соціально-економіч-

ної диференціації населення, що зумовлює різні 

можливості самореалізації жінок та чоловіків у 

суспільстві. Гендер — це категорія, яка відображає 

соціальну стать, соціально обумовлену конструк-

цію, що ґрунтується на біологічних відмінностях 

між чоловіками й жінками. Вона відображає від-

мінності у соціальних ролях, поведінці, менталь-

них характеристиках між чоловіками та жінками. 

Це певний соціально-рольовий статус, який ви-

значає соціальні можливості жінок і чоловіків у 

різних сферах життєдіяльності — освіті, профе-
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