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Зниження зайнятості та поширення безробіття на
селі, занепад сільських територій, зубожіння селян зу#
мовлені причинами довгострокового характеру:

— згортанням робочих місць у тваринництві та впро#
вадженням сучасних працезберігаючих технологій у
рослинництві;

— відсутністю у сільського населення мотиваційних
стимулів підприємницької діяльності;

— скороченням робочих місць у функціонуючій ме#
режі об'єктів соціальної інфраструктури.

Проблема зайнятості та можливості працевлашту#
вання була і залишається однією із невідкладних та по#
требує подальшого вивчення.

Метою статті є вивчення ефективного формування
зайнятості на селі, забезпечення сталого розвитку сіль#
ських територій, підвищення рівня життя сільського
населення.

У сучасних умовах територіальне відродження ук#
раїнського села має грунтуватись на необхідності кар#
динальних змін у соціальному облаштуванні сільських
поселень. Враховуючи, що розв'язання соціальних про#
блем сільських територій зумовлене наявністю та фун#
кціонуванням виробничо#соціальної інфраструктури, а
також організацією взаємодії цих факторів, нами зап#
ропоновано розробити кластер (модель) діяльності
сільських територіальних громад.

Цей кластер має показати можливий взаємозв'язок
між об'єктами соціально#економічної інфраструктури
з функціональними діями адміністрації та органами
місцевого самоврядування. Тому доцільно розробляти
кластери подібного роду на районному або корпоратив#
ному рівні.

Високий рівень сільського безробіття і немож#
ливість розв'язати цю проблему в межах рамках розвит#
ку лише сільського господарства, а з іншого боку, фун#
кціональна необхідність та економічна доцільність роз#
міщення несільськогосподарських виробничих й обслу#
говуючих структур та інфраструктурних об'єктів у
сільській місцевості в нинішніх умовах підсилюються
низкою нових аргументів економічного, соціального й
еколого#територіального характеру. Одні з них — це
реакція суспільства на нові проблеми, що постали пе#
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ред ним на нинішньому етапі розвитку; інші — гостра
потреба в гальмуванні руйнівних процесів у сільській
місцевості, щоб вони не набули незворотного характе#
ру. Очевидною стає необхідність зміцнення функціо#
нальної ролі сільської місцевості у бік позааграрних
функцій підвищення привабливості сільської місцевості
для проживання населення та загалом споживчої вар#
тості сільського середовища. Найважливіші з цих аргу#
ментів такі:

— об'єктивна потреба в доповненні й розширенні
функцій сільської місцевості за рахунок несільськогос#
подарських видів діяльності за нинішніх умов може бути
реалізована за умов активної участі держави у стиму#
люванні суб'єктів господарювання й громадян щодо
розвитку підприємництва на селі;

— у зв'язку зі зростанням вартості землі в містах та
орендної плати за її використання набуває поширення
практика організації нових промислових підприємств у
сільській місцевості, особливо в приміських районах. Ця
проблема особливо стала актуальною у зв'язку із про#
веденою приватизацією, згідно з якою багато закладів
виробничої і соціальної сфери були перепрофільовані
й закриті для використання землі, що вивільнялась в
інших цілях. Особливо постраждали підприємства пе#
реробної галузі АПК;

— внаслідок значно нижчої оплати праці в сільсько#
му господарстві порівняно з промисловістю сільська
місцевість виявляється економічно привабливою з по#
гляду нижчої вартості сільської робочої сили;

— загострення проблеми збереження та забезпечен#
ня розвитку сільської поселенської мережі як об'єктив#
ної передумови господарського використання природ#
них і сировинних ресурсів, недопущення обезлюднення
сіл і соціального контролю сільської території. Прак#
тика свідчить, що реалізація заходів щодо збереження
поселенської мережі менш капіталоємна, ніж щодо
відродження обезлюднених поселень;

— через різке скорочення (в 3—50 разів) кількості
підприємств і об'єктів соціально#побутового та житло#
во#комунального обслуговування, будівельної індустрії
й будівельних організацій залишився незадоволеним
попит на селі на їхні послуги.
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У соціально#економічному відношенні регіони не
можна розглядати як механічне поєднання сукупності
господарських одиниць та об'єктів різних галузей. У
міру поглиблення спеціалізації виробництва відбуваєть#
ся ускладнення внутрішніх і зовнішніх зв'язків, поси#
люється кооперація, зростає ступінь впливу діяльності
окремих суб'єктів на результати господарювання. На#
звані процеси поступово перетворюють господарство
регіону в складний багатогалузевий комплекс, окремі
складові якого безперервно взаємодіють між собою,
впливаючи на динаміку розвитку території загалом.

Це вимагає створення кластерів на основі вертикаль#
них і горизонтальних зв'язків об'єднань і підприємств,
за умов приватної власності на землю й майно фермерів
і господарств населення.

Перевага кластерної структури розвитку полягає у
такому:

— вона залучає до участі в кластері великі та малі
компанії, підприємства, а також постачальників та
підтримуючі економічні установи;

— вона просувається ринком, зосереджуючись на
зведенні разом таких протилежних сторін економіки, як
попит і пропозиція задля більш ефективної роботи;

— кластер об'єднує своїх членів методом спільного
вирішення регіональних проблем учасниками, які керу#
ються власними інтересами;

— кластер допомагає зацікавленим сторонам створи#
ти стратегічний прогноз майбутнього стану економіки
їхнього регіону, який був би погоджений з різними спон#
сорами та створював мотивацію і почуття обов'язку;

— кластер створює цінності, які поглиблюють і по#
ширюють базу збільшення регіонального прибутку.

Розвиток кластерів, що активно використовують
принципи ринку та централізації у своїй діяльності,
складає один із найістотніших кроків на шляху до роз#
винутої економіки. Концепція кластера представляє
новий спосіб бачення національної економіки та еконо#
міки регіону. Кластери сприяють всебічному розвитку
виробничого співробітництва, здійснюваного за допо#
могою спеціалізації і кооперування виробництва. Їх
діяльність сприяє прискореному вирішенню ряду про#
блем, пов'язаних з інтенсифікацією народного госпо#
дарства. У рамках кластерів створюються виробничі
потужності, оснащені передовою технікою.

Кластери впливають на розвиток регіону трьома спо#
собами: по#перше, за допомогою підвищення продуктив#
ності фірм і галузей, що в нього входять; по#друге, шля#
хом підвищення здатності до інновацій і, таким чином,
до підвищення продуктивності; по#третє, за допомогою
стимулювання нового бізнесу, що підтримає інновації і
розширить межі кластера. Водночас практика показує,
що конкурентні переваги кластерів не будуть однаково
вагомими у всіх областях і визначаються рівнем економ#
ічної зацікавленості підприємств#членів кластера в ефек#
тивному функціонуванні об'єднання та ступенем
співпраці з урядом та науковими організаціями.

При утворенні кластера потрібно розрізняти верти#
кальну й горизонтальну інтеграцію. Вертикальна інтег#
рація виникає шляхом комбінації технологічно взаємо#
пов'язаних виробництв, систем розподілу збуту й інших
економічних процесів у межах діяльності об'єднання.
Перевага вертикальної інтеграції полягає в досягненні
економії чи зменшенні витрат у процесі спільного ви#
робництва, збуту продукції, налагодженого функціону#
вання системи контролю якості тощо. Стабільність по#
стачань сировини сприятиме більш ефективному управ#
лінню виробничим плануванням, графіками постачань,
приведе до зменшення загальних витрат, пов'язаних з
отриманням інформації. Фінансові витрати на моніто#
ринг ринкової ситуації й прогнозування попиту, обсягів
пропозицій й цін будуть розподілені між усіма частина#
ми інтегрованої сукупності.

Горизонтальна інтеграція полягає в налагодженні си#
стеми ефективного управління на кожній із стадій вироб#

ничого процесу. Основною програмною задачею класте#
ра повинно бути об'єднання зусиль розрізнених
підприємств у могутню продуктивну силу, спрямовану на
подолання економічної кризи й реалізацію відновлення
національного виробництва, здатну ефективно викорис#
товувати місцевий економічний потенціал, наявні вироб#
ничі потужності, природні, трудові, наукові й інтелекту#
альні ресурси. Разом із тим, кластери також стимулюють
конкуренцію і прискорюють інновації на підприємстві,
отже, можуть утримувати визначену частину ринку зав#
дяки диференціації продукції, оскільки фірми усередині
кластера, конкуруючи між собою, легше можуть визна#
чити, яку саме продукцію чи послугу необхідно запропо#
нувати споживачу. Наведене створює стимули до впровад#
ження сучасних досягнень науки й техніки з метою вироб#
ництва нових товарів і послуг, розрахованих на широке
коло споживачів [2]. Це — подолання бідності на селі та
відновлення зайнятості мешканців села і відновлення соц#
іально#економічної інфраструктури. Завдання досить не#
легке, бо відомо, що будувати та створювати нове простіше
і легше, ніж відновлювати колишнє. Але ж на заваді стоїть
досить нелегка проблема — відсутність фінансів. Без
фінансів стають нереальними будь#які проекти, в тому
числі і кластери. Хоча у кластерних об'єднаннях ширші
можливості для більш ефективного використання вироб#
ничих ресурсів. Кластер, по суті, є бізнес#планом, за до#
помогою якого можна розв'язати соціальні проблеми
сільських територій у регіоні.

Отже, подолання соціального дисбалансу є важли#
вим чинником розв'язання соціальних проблем сільсько#
го населення. Основними напрямами ефективного фор#
мування зайнятості має бути:

— збереження і поліпшення здоров'я населення, у
тому числі сільського як одного з найважливіших пріо#
ритетів нації. Реалізація такої мети вимагає належного
фінансового забезпечення на загальнонаціональному
рівні та пріоритетного фінансового забезпечення спе#
ціальних програм щодо оздоровлення населення з ура#
хуванням територіально#просторової доступності се#
лян до медичних закладів;

— поліпшення системи охорони материнства і дитин#
ства як важливого адресного заходу, спрямованого на
підвищення народжуваності та збереження підростаю#
чого покоління як у міських, так і сільських поселеннях;

— удосконалення організаційно#правових засад з
метою стабілізації, піднесення й пріоритетного розвит#
ку сільськогосподарського виробництва як основної
сфери докладання праці сільського населення;

— розроблення, механізму підвищення привабли#
вості трудової діяльності в сільській місцевості, особ#
ливо для молоді, шляхом підвищення рівня механізації
сільськогосподарського виробництва, докорінного по#
ліпшення умов трудової діяльності працівників аграрної
сфери, розміщення промислових підприємств з перероб#
ки сільськогосподарської продукції, розвитку малого і
середнього бізнесу;

— поліпшення соціального облаштування сільських
територій щодо оптимального розміщення об'єктів ви#
робничого, житлового і комунального призначення, га#
зифікації, спорудження водоканалів і водогонів, рекон#
струкції міжселищних і сільських доріг із твердим по#
криттям, забезпечення сільського населення об'єктами
медичного, культурно#освітнього, торговельного та
житлово#комунального призначення шляхом збережен#
ня наявних і спорудження нових об'єктів соціальної
інфраструктури села, розширення мережі освітянських
та інших культурно#побутових закладів;

Отже, на часі — нагальна потреба формування й
відновлення багатогалузевої та різнофункціональної
сфери прикладання праці на селі, де поряд із розвину#
тим сільським господарством належне місце займати#
муть інші види економічної діяльності. У її формуванні
активну участь має відігравати держава, тобто суспіль#
ство. За допомогою важелів державної підтримки
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(пільгове оподаткування, кредитування, цільова фінан#
сова допомога тощо) в сільській місцевості доцільно
поступово відновлювати традиційно розміщувані тут
промислові види діяльності: видобуток корисних копа#
лин і виробництво будівельних матеріалів та інших то#
варів із мінеральної сировини, перероблення сільсько#
господарської продукції та ін. Необхідно також розши#
рювати діяльність інфраструктурних галузей (дорожнє
господарство, транспорт, зв'язок, електро#, водо#теп#
лопостачання) і підприємств соціального обслуговуван#
ня населення. Виділені з аграрних підприємств різні види
несільськогосподарської діяльності мають бути орга#
нізовані як самостійний бізнес [1].

Потенційні можливості розширення зайнятості
сільських жителів є й у сфері сервісу. Територіально#гео#
графічна специфіка сільського розселення зумовлює
більші порівняно з містом затрати часу і праці на соціаль#
не обслуговування однієї людини, зокрема в сфері меди#
цини, освіти, соціальної допомоги, транспорту тощо.

Питання зайнятості сільського населення, подолан#
ня труднощів, які виникатимуть перед трудовими ресур#
сами села щодо кадрового складу, їхнього професійно#
го зростання у швидкозмінних умовах сучасності, й на#
далі стоятиме надзвичайно гостро, а його вирішення
потребуватиме застосування дієвих правових і фінан#
сово#економічних державних важелів регулювання. [2]

В аграрному виробництві, як уже зазначалось, мож#
ливості працевлаштування досить обмежені. Аграрна
зайнятість потребує поєднання з вторинною, додатко#
вою зайнятістю з метою підвищення доходів зайнятих в
аграрному секторі. Слід враховувати, що техніко#тех#
нологічний прогрес у сільському господарстві, не#
обхідність забезпечення конкурентоспроможності його
продукції на світових ринках й надалі зумовлюватимуть
зниження зайнятості у сільськогосподарському вироб#
ництві, наближаючи продуктивність праці в ньому до
рівня розвинутих країн. Ця стратегія чітко реалізуєть#
ся за роки ринкового реформування у сільськогоспо#
дарських підприємствах. Можливості подальшого ме#
ханічного переміщення трудових ресурсів у особисті
селянські господарства обмежені, невиправдані з погля#
ду на необхідність формування ефективної зайнятості.

Перспективи зайнятості в особистому селянському
господарстві й загалом в аграрному секторі пов'язані з
розвитком кооперації, створенням у кооперативних
формуваннях робочих місць у сфері агросервісу, пере#
робки сільськогосподарської продукції та її реалізації,
агротуризму тощо, тобто з розвитком тих видів діяль#
ності, які є продовженням продовольчого ланцюга чи
безпосередньо пов'язані з аграрною діяльністю [1].

Пропозиції щодо розв'язання соціальних проблем
зайнятості сільських територій полягають у необхід#
ності:

— розробки економічного механізму регулювання
процесів трудової міграції в занепадаючих сільських
районах, залучення робочої сили у підсобні виробниц#
тва і промисли, а також у галузі невиробничої сфери;

— відродження гарантованої грошової оплати праці
в сільському господарстві, визначення мінімальних по#
часових гарантованих ставок і поетапного їх впрова#
дження для різних категорій працюючих, зайнятих у
різних формах господарювання, недопущення заборго#
ваності по виплаті заробітної плати;

— призупинення скорочення та закриття на селі
об'єктів соціальної сфери, зокрема установ охорони здо#
ров'я, освіти, культури, побуту, дитячих дошкільних зак#
ладів тощо, забезпечення гарантованого мінімуму со#
ціального обслуговування сільського населення, насам#
перед, в галузях охорони здоров'я, екологічної безпеки,
освіти, культури; фінансування передбачених законодав#
ством заходів підтримки сільських забудовників;

— удосконалення механізму формування і викори#
стання місцевих бюджетів, створення на регіональному
рівні фондів соціального розвитку за рахунок коштів

місцевих бюджетів, цільових відрахувань підприємств,
організацій, установ, приватних осіб;

— виділення бюджетних асигнувань на фінансування
державних капітальних вкладень у соціальну інфраструк#
туру села та відшкодування витрат господарств на утри#
мання і будівництво її об'єктів відповідно до Закону Ук#
раїни "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві";

— забезпечення збереження виробничого профілю
в процесі приватизації об'єктів торгівлі, громадського
харчування та побуту, поліпшення діяльності заготі#
вельно#збутових кооперативів на селі;

— всебічної підтримки з боку державних і місцевих
органів влади та самоврядування нових суб'єктів госпо#
дарювання, зокрема малих і середніх комерційних
підприємств, що надають сільському населенню різно#
манітні послуги.

Необхідно вже зараз створювати соціально#еко#
номічні й правові умови для сприяння зайнятості молоді
на селі, збільшення престижних, механізованих робочих
місць у галузях сільського господарства і соціальної
інфраструктури відповідно до потреб села, організації
оплачуваних громадських робіт, захисту від безробіття,
державної підтримки міжгалузевої міграції робочої сили.
Враховуючи сезонний характер сільськогосподарської
праці, необхідно забезпечити умови для рівномірної зай#
нятості молоді протягом року. З цією метою слід стиму#
лювати розміщення у сільській місцевості малих
підприємств по переробці і зберіганню аграрної про#
дукції, виробництву будівельних матеріалів, розвитку
служб виробничого та соціального обслуговування.

Практика приватизації та оренди паїв населення
показує, що вона відбувається з порушенням земельно#
го законодавства: не зберігається структура посівних
площ, а отже, порушуються сівозміни замість раціональ#
ної структури посівних площ у кооперативних об'єднан#
нях площі засівають лише прибутковими та малопрацеє#
мними культурами — зерновими, соняшником, ріпаком
і соєю. Ніхто не дбає про відновлення родючості грунтів.

ВИСНОВКИ
У міру поглиблення спеціалізації виробництва відбу#

вається ускладнення внутрішніх та зовнішніх зв'язків,
посилюється кооперація, зростає ступінь впливу діяль#
ності окремих суб'єктів на результати господарювання.
Це вимагає створення кластерів на основі вертикальних
і горизонтальних зв'язків об'єднань та підприємств, а за
умов приватної власності на землю та майно, фермерів
і господарств населення. Кластер в основному є бізнес#
планом, за допомогою якого можна розв'язати соціальні
проблеми сільських територій.

Ефективна зайнятість на селі можлива за умов на#
лагодження і функціонування усіх видів виробництва на
селі; скорочення робочої міграції населення; створен#
ня та розвитку виробничих та обслуговуючих коопера#
тивів; підвищення рівня соціальної захищеності праців#
ників; підвищення заробітної плати та ін.

В аграрному секторі відбувається подальше вдоско#
налення і розвиток організаційно#економічних струк#
тур: поряд із формуванням і функціонуванням малих та
середніх підприємств поширюється тенденція до підви#
щення концентрації земель і капіталу, створення на цій
основі потужних корпорацій, а це — прямий шлях до
розвитку сільських територій та підвищення зайнятості
сільського населення.
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