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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна активність населення формується під

впливом різник чинників, одні з них чинять пряму і швид$
ку дію, інші — довготривалу. Економічні кризи, що
відбуваються в Україні починаючи з 2001 р. тісно пере$
плітаються з політичними подіями та тримають Украї$
ну в постійному напруженому стані, що негативно впли$
ванє на різни сфери економіки, політики та життя насе$
лення країни. Крім того, розгортання політичних та еко$
номічних криз у країні погіршилось через накладання
світових глобальних криз. І, як наслідок, всі ці негативні
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Стаття присвячена дослідженю впливів економічних та політичних криз в Україні на формування

економічної активності населення сільської місцевості Одеської області. Проаналізовано вплив стану

постійного сільського населення та міграції населення сільської місцевості як первинних факторів на

формування економічної активності цього населення. Проведено аналіз динаміки рівня економічної ак;

тивності населення сільської місцевості, в тому числі в розрізі різних вікових груп, порівнюючи її зміни з

політичним та економічним становищем у країні. Досліджено коливання рівня зайнятості та рівня без;

робіття населення сільської місцевості, а також розрахована модель динаміки цих показників. Дослід;

жено групування рівня економічної активності населення сільської місцевості за освітнім рівнем та ви;

явлено більш незахищені групи населення від впливів наслідків економічних та політичних кризових

явищ. Запропоновано заходи з подолання економічних та політичних криз у країні, що призведе до підви;

щення рівня економічної активності населення сільської місцевості.

The article investigates the influence of economic and political crises in Ukraine at the forming of economic

activity of rural population in Odessa region. It is analyzed the influence of the resident rural population and the

migration of the rural population as initial factors for forming of economic activity that population. It is analyzed

the dynamics of the economic activity rural population rate including different age groups, compare its

modification with economic and political crises in a country. It is investigated the fluctuation of employment

rate and unemployment rate of rural population and it's designed model of the dynamics its figure too. It is

investigated the grouping of the economic activity rural population rate for level of education and it's determined

more unprotected groups of population from the influence consequence of economic and political crises too. The

measures to overcoming economic and political crises in country is proposed and they will lead to increase of the

economic activity rural population rate.
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явища, що відбуваються в Україні починаючи з отриман$
ня нею незалежності, негативно вплинули на різні про$
цеси в країні, в тому числі і на формуваня економічної
активності сільського населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Досліджуване питання є багатогранним, що займає

значне місце в дослідженнях вітчизняних науковців.
Питанням, що стосуються проблем державного регулю$
вання ринку праці та управління трудовими ресурсами,
забезпечення економічно активного населення робочи$
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ми місцями, антикризового регулювання економіки ук$
раїни, впливу світової економічної кризи на розвиток
ринку праці присвяічені дослідження таких вітчизня$
них науковців, як Д. Богиня [1], М. Кравченко [3], І.В.
Ксьонжик [4], Ю.С. Левчук [5], В.О. Оглобліна [6], Н.В.
Руденко [7], Р.С. Шемчук [8] та інші. В своїх наукових
роботах вчені змістовно розглядають найактуальніші
проблеми економічної активності населення України.
Найбільшу увагу приділено питанням безробіття, за$
робітної плати та демографічної кризи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження виступає вичення наслідків

економічних та політичних криз в Україні на форму$
вання економічно активного населення сільської місце$
вості, в тому числі за рахунок демографічних тен$
денцій, міграційних процесів та впливу освітнянсько$
го рівня мешканців у віці 15—70 років на можливість
протягом певного періоду забезпечувати пропозицію
робочої сили.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Події, що відбуваються в Україні протягом ос$
танніх років мають негативний вплив на різні сфери в
країні, в тому числі і на стан населення сільської місце$
вості, зокрема в Одеській області, його різкого зубо$
жіння, зростання безробіття, скорочення чисельності
працівників у сільськогосподарських підпримєствах.

На формування економічної активності населення
сільської місцевості Одеської області в першу чергу
впливає його демографічний стан, одним з показників
якого є кількість постійного населення, що проживає в
сільській місцевості (табл. 1), яке має стійку тенденцію
до зменшення, що на 1 січня 2015 р. в порівнянні з цим
показником на 1 січня 2005 р., складає 3,4 %.

Але, вивчаючи рух населення в працездатному віці,
спостерігаємо таку ситуацію: в роки гетерогенного зро$
стання економіки (2001—2007 рр.) кількість постійного
населення сільської місцевості працездатного віку має
тенденцію в бік поступового збільшення (з 465,2 тис. осіб
на 01.01.2005 р. до 470,3 тис. осіб на 01.01.2008 р.); світо$
ва економічна криза, яка почалася з кризи в США в 2008
р., негативно вплинула на економіку України, а разом
все це наклалося на політичні події в країні (починаючи

з 2009 р. економічний спад в країні; 2010 р. — вибори
президента; 2012 р. — мовний конфлікт; 2014 р. — Євро$
майдан, криза на Домбасі, вибори президента), які не
обійшли і Одеську область та, безумовно, мали негатив$
ний вплив на ринкову стабільність підприємств, працю$
чих в аграрному секторі економіки, які були змушені
скорочувати чисельність працівників.

Все це вплинуло на те, що населення в працездатно$
му віці вимушено було переїзджати в міста в пошуку ро$
боти, намагаючись забезпечити свою родину гідним
рівнем існування. Як наслідок, на 01.01.2015 р. кількість
постійного населення сільської місцевості Одеської
області в працездатному віці дорівнює 455,9 тис. осіб.

Міграційні процеси населення сільській місцевості
області, що відбуваються за цей час, вказують на випе$
реджуючі темпи кількості прибулих в область над
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2005 828.3 465.2 192.2 

2006 821.7 467.3 188.5 

2007 817.3 469.7 185.4 

2008 812.2 470.3 182.5 

2009 807.1 468.8 180.7 

2010 803.1 494.3 152.3 

2011 801.1 465.1 180.1 

2012 800.5 463.5 180.4 

2013 800.2 401.0 181.0 

2014 799.9 458.4 181.5 

2015 800.5 455.9 182.0 

2015 .  %  
2005 . 96.6 98.0 94.7 

Таблиця 1. Розподіл постійного населення сільської
місцевості Одеської області за основними віковими

групами на 1 січня (тис. осіб)
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Рис. 1. Міграція населення сільської місцевості Одеської області в працездатному віці, всі потоки
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кількістю вибулих, в тому числі і серед населення в пра$
цездатному віці (рис. 1), про що свідчить сальдо міграції,
яке з від'ємного в 2004 р. перейшло в позитивне значен$
ня і в 2015 р. складає 1685 осіб.

Але при цьому за останні одинадцять років відбу$
вається зменшення чисельності прибулих в працездат$
ному віці до сільської місцевості Одеської області на 24,7
%, а розраховані параметри лінії тренду дали мож$
ливість розрахувати модель динаміки та виявити, що в
средньому за рік відбувалось зменшення чисельності
населення сільської місцевості в працездатному віці
майже на 233 особи.

Всі вищезазначені тенденції та рухи серед населен$
ня області, політичні та економічні події в країні впли$
нули на склад та чисельність економічно активного на$
селення сільської місцевості Одеської області, яке в
період з 2004 р. по 2014 р. зменшилось на 6,2 % і в 2014 р.
склало 342,1 тис. осіб, з яких 93,7 % — особи зайняті
економічною діяльністю, а 6,3 % — безробітні. Рівень
економічної активності цього населення протягом ос$
танніх одинадцяти років має значні коливання переваж$
но через нестабільну політичну та економічну ситуацію
в країні (рис. 2).

Початок 2000$х років — складний політичний пері$
од в Україні: 2001 р. — політична криза (вбивство жур$
наліста Г.Гонгадзе); 2002—2004 рр. — гостра політична

боротьба президента Л. Кучми та його опозиції; 2004 р.
— Помаранчева революція. В цей час економіка в країні
нестабільна, політичні події відлунюються в кожній ро$
дині. Як наслідок, це відбивається на стабільності
підприємств аграрної сфери економіки та можливості
громадян займатися економічною діяльністю, що впли$
нуло на зниження рівня економічної активності насе$
лення сільської місцевості з 60,5 % в 2000 р. до 57,3 % в
2005 р.

Після перемоги на президентських виборах 2004 р.
Юшенко В.А. в країні спостерігається політичний роз$
виток, економічне пожвавлення, підвищення темпів ро$
сту національного виробництва і починаючи з 2006 р.
рівень економічної активності населення сільської
місцевості має стрімке збільшення до 63,9 % в 2009 р.
Але світова економічна криза (2009 р.), що наклалася
на економічний спад в країні, нове політичне протисто$
яння (2010 р.) — призвели до спаду економічної актив$
ності населення сільської місцевості Одеської області в
2010 р. та 2011 р. І хоча 2012—2013 рр. і характеризу$
ються підвищенням рівня економічної активності, події
2014 р. (Євромайдан, відставка президента, перехід Кри$
ма до Росії, Криза на Домбасі, позачергові вибори пре$
зидента) негативно впинули на всі сфери життя в країні,
що призвело зниження економічної активності населен$
ня сільської місцевості до 59,5 %.
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Рис. 2. Динаміка рівня економічної активності населення сільської місцевості

Таблиця 2. Рівень економічної активності населення сільської місцевості Одеської області за віковими групами*
(відсотків до кількості всього населення відповідної вікової групи)

 
    

15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

2004 41.4 77.4 80.5 80.0 66.4 25.5 

2005 33.9 73.5 76.0 76.1 62.5 28.6 

2006 37.0 78.8 73.4 74.1 63.5 27.7 

2007 41.5 72.7 76.1 78.9 64.7 29.0 

2008 40.6 67.6 81.4 78.4 63.5 32.1 

2009 42.7 77.7 77.6 85.6 82.0 66.3 32.9 

2010 48.9 68.6 69.8 85.5 84.8 65.3 22.6 

2011 44.1 66.7 74.7 87.5 82.3 64.1 26.0 

2012 40.2 72.5 78.1 79.0 83.1 68.5 33.7 

2013 37.0 75.5 80.7 82.0 82.1 75.3 39.0 

2014 42.9 64.6 71.8 83.7 80.4 68.4 12.0 
 

 2014 . 
 2004 . 

1.5 -12.8   0.4 2.0 -13.5 
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Дослідження рівня економічної актив$
ності сільського населення за віковими гру$
пами (табл. 2) дає можливість стверджува$
ти, що найбільш стійкими до економічних та
політичних подій в країні є населення у віці
від 35 до 49 років. Рівень економічної актив$
ності у населення цього віку перевищує 80
%, хоча під час кризових ситуації цей по$
казник у цій віковій групі також має певне
коливання. Найбільш незахищеними під час
кризових явищ є населення у віці 15—24
роки та 60—70 років, рівень економічної ак$
тивності в цих групах не перевищує відпов$
ідно 43 % та 30%.

Аналіз чинників, що впливають на рівень
економічної активності сільського населен$
ня, за гендерними групами показав, що на
економічну активність жінок, на відміну від
чоловіків, негативний вплив здійснює
кількість дітей. Цей результат пояснюєть$
ся тим, що саме на жінок лягає основне на$
вантаження, пов'язане з вихованням дітей.
Більш потужний позитивний вплив на
рівень економічної активності жінок має
рівень освіти. Це означає, що для жінок ос$
віта є більш важливою з точки зору пол$
іпшення позицій на ринку праці. Тенденції
впливу здоров'я на участь у робочій силі
однакові і для чоловіків, і для жінок, але
за погіршення стану здоров'я рівень еко$
номічної активності чоловіків знижується
більше [4].

Рівень зайнятості та безробіття насе$
лення сільської місцевості формується та$
кож під впливом багатьох чинників, але, на
наш погляд, ситуація в країні має переваж$
ний вплив на значення цих показників (рис.
3, 4). Політичні події 2003 р., які характе$
ризувалися гострою політичною бороть$
бою президента Л. Кучми та опозиційного
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Рис. 3. Динаміка рівня зайнятості населення сільської місцевості
Одеської області
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Рис. 4. Динаміка рівня безробіття населення сільської місцевості
Одеської області (розраховано за методологією МОП)
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2000 11.5 3.7 6.7 22.1* 34.1 16.1 

2004 19.5 3.6 1.0 15.9 48.2 26.7 

2005 11.4 3.5 6.1 11.4 43.9 35.1 

2006 11.3 3.5 4.4 5.3 54.1 32.7 

2007 9.5 4.2 1.1 2.1 58.9 33.7 

2008 9.4 2.1 0.0 0.0 64.9 33.0 

2009 8.2 2.4 2.4 3.7 58.6 17.3 

2010 18.1 0.0 0.0 13.2 45.9 40.9 

2011 12.1 5.0 11.6 21.4 24.8 37.2 

2012 11.4 0.0 0.0 18.4 72.8 8.8 

2013 16.7 7.8 0.0 23.9 66.5 1.8 

2014 21.4 8.4 0.0 17.8 71.5 2.3 
 

2014 .  
2000 . 

186.1** 4.7 -6.7 -4.3 37.4 -13.8 

Таблиця 3. Групування безробітного населення сільської місцевості Одеської області за освітою

Примітки:
* — у 2000 році професійно�технічна освіта.
** відхилення у відсотках.
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блоку "Наша Україна" мали резонансний вплив і на еко$
номічну ситуацію в країні, що негативно вплинуло на
можливість населення задовольняти особисті та
суспільні потреби і, як наслідок, на формування рівня
зайнятості населення, в тому числі і того, що мешкає в
сільській місцевості. З 2003 по 2006 р. рівень зайнятості
населення сільської місцевості Одеської області знизив$
ся на 9 відсоткових пункти і склав у 2006 р. 55,4 %. 2007—
2009 р. характеризуються більш стійким політичним ста$
новищем країни та пожвавленням її економіки, що впли$
нуло на підвищення рівня зайнятості населення
сільської місцевості в 2009 р. до 62,4 %, але в 2014 р. його
рівень знизився до 55,8 %.

Розраховані параметри лінії тренду за 2000—2014
роки, дали можливість отримати модель динаміки рівня
зайнятості населення сільської місцевості та виявити
його тенденцію до зменшення, яке в средньому за рік
складає 0,07 відсоткові пункти.

Досліджуючи динаміку рівня безробіття населення
сільської місцевості Одеської області протягом останніх
п'ятнадцяти років, спостерігаємо його залежність від
тих економічних та політичних подій, що відбуваються
в країні в певний період. У середньому за останні п'ят$
надцять років рівень безробіття населення сільської
місцевості має тенденцію до збільшення на 0,118 відсот$
кові пункти, що підтверджує розрахована модель дина$
міки.

Кількість безробітних за цей час збільшилось на 86,1
% і в 2014 р. складає 21,4 тис. осіб (табл. 3). Але найбіль$
шу кількість безробітних складають особи, які мають
лише атестат про повну загальну середню освіту, тобто
які після закінчення 11 класів не отримали жодного ос$
вітньо$кваліфікаційного рівня. В 2014 р. їх питома вага
в загальній кількості безробітних складає 71,5 %, і в по$
рівнянні з 2000 р. питома вага цієї групи осіб збільши$
лась на 37,4 відсоткові пункти. Аналіз групування без$
робітного населення сільської місцевості за освітнім
рівнем дає можливість прийти до такого висновку, що
найбільш незахищеними під час гострих кризових явищ
є особи, освітній рівень яких або занадто низький і не$
обхідність у низькокваліфікованих працівниках вва$
жається недоцільною, або занадто високий (спеціаліст,
магістр) і можливість найняти таку особу та виплачува$
ти їй гідну заробітну плату, яка буде відповідати її ос$
вітньо$кваліфіікаційному рівню, на підприємствах
відсутня.

ВИСНОВКИ
До основних чинників, що впливають на формуван$

ня економічної ефективності населення сільської місце$
вості, слід віднести наслідки природного руху населен$
ня (кількість постійного населення в працездатному віці)
та наслідки міграційних процесів (кількість прибулих у
працездатному віці та сальдо міграції цієї категорії лю$
дей). Також, суттєвий влив на формування економічної
ефективності населення сільської місцевості чинять
політичні та економічні кризи в країні, які впливають на
всі аспекти життя населення країни, включаючи інфля$
цію, зниження конкурентоспроможності та підвищен$
ня збитковості підприємств, падіння рівня життя насе$
лення, що стає причиною зниження рівня зайнятості та
підвищення рівня безробіття населення, зокрема і
сільської місцевості.

Перспективами подалання економічної та пол$
ітичної кризи в Україні є реалізація короткостроко$
вих та довгострокових реформ. Одним з таких заходів
на сьогодні є децентралізація влади, що дозволить
вирішати безліч питань, серед яких постає підвищен$
ня конкурентоспроможності економіки України, по$
далання наслідків демографічної кризи, реформуван$
ня системи охорони здоров'я, створення умов для
відродження сільських територій, вирішення пробле$
ми перенаселення великих урбанізованих центрів, за$
безпечення економічного та соціального вирівнюван$

ня різних територій. Вирішення всіх цих питань дасть
можливість підвищити рівень зайнятості населення,
знизити рівень безробіття населення, що в цілому
вплине на підвищення рівня економічної активності
населення України, зокрема і населення сільської
місцевості.
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