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У статті розглядається перспективність впровадження проєкту племінного репро-
дуктора коней новоолександрівської ваговозної породи як одного зі шляхів подолання без-
робіття в сільській місцевості. Рівень зареєстрованого безробіття серед сільського насе-
лення України перевищує критичний (10,0%), для безробіття серед молоді у 2019 році цей 
показник коливався в межах 8,6–15,9% для різних демографічних груп. Одним зі шляхів 
підвищення зайнятості населення, яке проживає в сільській місцевості, є розвиток коняр-
ства. Перевагами цієї галузі є висока трудомісткість одночасно з високими вимогами до 
кваліфікації персоналу.

Зважаючи на чисельність населення Херсонської області, за період 2003–2019 років 
оптимальна чисельність коней коливалася в межах 10,38–11,61 тис. гол., фактична – 
лише 0,7–7,5 тис. гол. Різниця між оптимальним і фактичним поголів’ям зростала від 
45,34% у 2003 році до 93,25% у 2019 році.

Упродовж періоду 2017–2019 років чисельність коней в області знизилася на 72,0%, 
щорічно втрачалося 1,34–1,61 тис. робочих місць, загальні втрати за період становили 
близько 4,40 тис. робочих місць.

З метою поліпшення якості та збільшення чисельності коней в області поряд зі 
створенням додаткових робочих місць перспективним напрямом діяльності є створення 
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племінного репродуктора з розведення коней новоолександрівської ваговозної породи. 
На повному обороті поголів’я впровадження цього проєкту загальне поголів’я коней ста-
новитиме 40 голів, щорічна реалізація 7 голів молодняку різного віку, робоче використання 
7340,0 коне-днів. Реалізація проєкту дасть можливість працевлаштувати 12 робітників, 
з яких 2,3 – кваліфікованих працівників, або 1 ставка на 3,33 гол. коней. Зважаючи на 
середні показники заробітної плати в галузі, річний фонд заробітної плати без нарахувань 
становитиме 893,4 тис. грн., що буде ваговим внеском для підвищення добробуту сіль-
ського населення Херсонської області.

Ключові слова: безробіття в сільській місцевості, зайнятість, конярство, чисель-
ність коней, племінний репродуктор, новоолександрівська ваговозна порода.

Sobol O.M., Lyubenko O.I, Khizhnyak O.S. Socio-economic aspects of the project 
of the breeding reproduction farm of Novoaleksandrovsky draft breed horses

The article considers the prospects of the project of the realization of a pedigree breeding 
farm for the Novoaleksandrivsky draft horse breed as one of the ways to overcome unemployment 
in rural areas. The level of registered unemployment among the rural population of Ukraine 
exceeds the critical (10.0%); in 2019, for youth unemployment, this parameter ranged from 8.6 to 
15.9% for different demographic groups. One of the ways to increase the employment of the pop-
ulation living in rural areas is the development of horse breeding. The advantages of this branch 
are high labor intensity at the same time with high requirements for staff qualifications. 

Based on the population of the Kherson region for the period 2003–2019, the optimal num-
ber of horses ranged from 10.38 to 11.61 thousand heads, the actual – only 0.7–7.5 thousand 
heads. The difference between the optimal and actual livestock increased from 45.34% in 2003 
to 93.25% in 2019. 

During the period of 2017–2019, the number of horses in the region decreased by 72.0%; 
1.34–1.61 thousand jobs were lost annually, the total loss for the period amounted to about 
4.40 thousand jobs. 

In order to improve the quality and increase the number of horses in the region, along with 
the creation of additional jobs, a promising area of activity is the setting up of a pedigree breed-
ing farm for Novooleksandrivsky draft horse breed. At the full turnover of the introduction of this 
project, the total number of horses will be 40 heads, the annual sale of 7 young horses of different 
ages, the working use of 7340.0 horse use days. The implementation of the project will employ 
12 workers, of which 2.3 are skilled or 1 full-day employment job for 3.33 heads of horses. Based 
on the average salaries in the branch, the annual salary fund without accruals will be 893.4 thou-
sand hryvnias, which will be a significant contribution to improving the welfare of the rural 
population of the Kherson region. 

Key words: unemployment in rural areas, employment, horse breeding, number of horses, 
pedigree breeding farm, Novoaleksandrivska draft breed.

Постановка проблеми. Безробіття виступає однією з важливих ознак ринко-
вих відносин і серйозною проблемою на селі. Безпосередньо причиною є зни-
ження попиту на працю з боку роботодавців, пов’язане зі зменшенням обсягів 
виробленої продукції великими й середніми підприємствами. На рівень безро-
біття в сільській місцевості впливають чинники, пов’язані зі зменшенням об’ємів 
виробництва в аграрній сфері, сільськогосподарських видах діяльності, зокрема 
робочі місця в соціально-інфраструктурній сфері села, промислових, будівельних, 
автотранспортних підприємствах [1].

Зростання безробіття в сільській місцевості призвело до негативних соціаль-
но-демографічних наслідків – виявлено стійку тенденцію до погіршення здоров’я 
сільського населення, насамперед жінок, вища смертність людей, ніж у міського 
населення (17,6 на 1000 осіб проти 13,2) [2]. У середньому з 1000 немовлят 35 мали 
вроджені вади розвитку або спадкову патологію, зросла частка позашлюбних 
народжень, що в загальній кількості народжених становить 20,1%, а в сільській 
місцевості – 22,0%.

Переважна кількість безробітних – особи працездатного віку, за кожною з них 
стоїть сім’я, тому таке матеріальне становище повністю затьмарює життя, калічить 
соціально-економічний добробут людей села. В умовах кризи за незадовільного 
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рівня прикладання праці та загрозливого безробіття в сільській місцевості дегра-
дує людський капітал, знижується професійний рівень населення, їхній загальний 
рівень життя.

Отже, інструменти регулювання ринку праці передбачають активізацію інно-
ваційної зайнятості, підприємницької активності населення, підвищення збалан-
сованості ринку освітніх послуг і ринку праці, його прогнозування, підвищення 
конкурентоспроможності працівників і збільшення частки робочих місць із висо-
ким рівнем заробітної плати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одною з перспективних можли-
востей підвищення зайнятості сільського населення є розвиток органічного сіль-
ського господарства завдяки диверсифікації сільськогосподарської продукції. Це 
насамперед створення нових робочих місць, особливо для молоді; альтернативних 
видів діяльності, одним з яких є масове конярство [3].

Цей напрям вирізняється високим рівнем трудомісткості, що дає змогу погли-
нати надлишок робочої сили в сільській місцевості. Серед робітників галузі порів-
няно висока частка посад вимагає наявності певного рівня освіти, а соціальний 
характер галузі дає можливість пов’язувати її розвиток із проведенням виховних, 
розважальних і патріотичних заходів.

Однією з причин підвищення ролі масового конярства в умовах зниження 
зайнятості та доходів сільського населення повинне стати зростання ролі особи-
стого селянського господарства в структурі доходів сільських родин. У 2018 році 
доходи, отримані від особистих підсобних господарств, 82,6% селян вважали 
дуже важливим джерелом своїх доходів. У 2019 році частка зайнятих в особи-
стому селянському господарстві становила 79,5% від кількості населення, зайня-
того в сільському господарстві, мисливстві, лісовому та рибному господарстві [4].

Зважаючи на вищезазначене, питання розвитку галузі масового конярства 
мають як економічно-господарське, так і соціальне значення для зменшення без-
робітного населення, особливо в сільській місцевості.

Ситуація, що склалася сьогодні у сфері зайнятості сільського населення Укра-
їни, є катастрофічною. Криза сільського соціуму проявляється у зниженні доходів, 
зростанні безробіття, особливо у прихованій формі [1].

За останні 10 років чисельність сільського населення скоротилася приблизно 
на 16%, рівень зайнятості сільського населення на початку 2019 року становив 
62,2%, міського населення – 68,2%, рівень зареєстрованого безробіття серед сіль-
ського населення України становив 10,9%, серед міського населення – тільки 9%. 
З огляду на те, що за оцінкою ООН критичний рівень безробіття становить 10%, 
зростання загального безробіття сільського населення перевищує критичний 
рівень, що вимагає негайного втручання держави [5].

Особливо небезпечним явищем в Україні є безробіття серед молоді. Найвищі 
показники безробіття спостерігалися для молодих чоловіків та осіб, які прожива-
ють у сільській місцевості (табл. 1). Для вікової категорії 15–24 роки вони пере-
вищували критичні, для інших – були наближені до них [6]. Найменші показники 
мали жінки у віці 30–34 років, більшість безробітних молодих осіб в Україні має 
вищу освіту. Така ж ситуація спостерігається і в Херсонській області – найбільшу 
кількість безробітної молоді спостережено у віці 15–24 років (21,0%), рівень без-
робіття щодо всіх вікових груп був теж вищим за критичний (11,1%), а наванта-
ження зареєстрованих безробітних на одну вакансію за професійними групами 
становило 24 особи.
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Таблиця 1
Рівень безробіття молоді (за методологією МОП) за статтю,  

типом місцевості й віковими групами у 2019 р.,%
Роки Демографічні групи

Групи молоді 15–24 25–29 30–34 усе населення віком 15 і старше
Жінки 15,3 7,8 6,3 7,9
Чоловіки 15,5 8,8 8,1 8,5
Міські поселення 15,1 8,0 6,8 8,0
Сільська місцевість 15,9 9,1 8,6 8,6
Всього 15,4 8,4 7,3 8,2

Прикрою особливістю безробіття в області є те, що серед такої професійної 
групи, як кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозве-
дення та рибальства, зазначений показник становить 162 особи [7].

Загалом, в області спостерігається зростання безробіття серед кваліфікованих 
працівників. Наприклад, за даними управління освіти Херсонської області, частка 
випускників, які після закінчення навчальних закладів аграрного профілю пра-
цевлаштувалися, становила близько 70%, проте тільки 22,6% із них – у сільсько-
господарські підприємства області, безробіття значно впливало на криміногенну 
характеристику Херсонської області, насамперед щодо майнових злочинів [8].

Одним зі шляхів збільшення зайнятості сільського населення є розвиток тру-
домістких напрямів виробництва сільськогосподарської продукції. Наприклад, 
конярство є єдиною галуззю тваринництва, ефективність якої безпосередньо зале-
жить від кількості залучених у неї людей [9]. Наступне місце посідає молочне 
скотарство, де також спостерігається зменшення поголів’я, спад виробництва, 
руйнування генетичного й виробничого потенціалу, зниження ефективності 
виробництва [3; 10].

На будь-якому аграрному підприємстві завжди необхідно виконувати допо-
міжні роботи. Якщо для основного виробництва задіяно сучасні технології 
та обладнання, то в підсобному господарстві на цілком «законних підставах» 
може застосовуватися й гужовий транспорт, що дасть змогу зменшити витрати 
ПММ та поліпшити ситуацію із занятістю населення, зокрема, впродовж зимового 
(стійлового) періоду [11, с. 114–118].

Досвід європейських країн із розвиненою кінною індустрією показує, що опти-
мальне співвідношення для ефективності кінного бізнесу – 1 кінь на 100–130 осіб 
населення (з урахуванням урбанізованих зон) [9].

Досвід Швеції, Німеччини, Франції та США свідчить, що використання коней 
економічно вигідно. Крім того, у сучасних умовах екологічна доцільність викори-
стання коней може переважати економічну. У будь-якому разі використання коней 
дає змогу забезпечити економію витрат паливно-мастильних матеріалів, за раціо-
нальної організації праці пара коней дає можливість економити до 3–5 тонн паль-
ного на рік. Сьогодні кінь залишається незамінним у мисливських господарствах, 
наприклад підвезти мисливців до місця полювання набагато зручніше гужовим 
транспортом, ніж автомобільним [12]. У Люксембурзі – одній із найзаможніших 
країн Європи – велика частка робіт виконується з використанням коней. У США, 
провідних європейських країнах, особливо зі зростанням попиту на екологічно 
чисту продукцію підвищився інтерес до таких ваговозних порід, як шайр, клей-
десдальська, першеронська, булонська, рейнсько-німецька, баварська [13; 14].
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Виклад основного матеріалу дослідження. На відміну від розвинених 
країн Європи та США, в Україні, як і в багатьох країнах пострадянського про-
стору, галузь конярства опинилася в складних економічних умовах [15]. За період 
2003–2019 років населення Херсонської області знизилося на 10,66%, а поголів’я 
коней – на 90,67% (табл. 2). Оптимальне поголів’я коней області з урахуванням 
чисельності населення коливалося в межах 10,38–11,61 тис. гол., фактичне – лише 
0,7–7,5 тис. гол. Якщо в 2003 році різниця між оптимальним і фактичним пого-
лів’ям становила 35,34%, то вже у 2019 році вона зросла вже до 93,25% [15].

Таблиця 2
Характеристика населення та поголів’я коней Херсонської області [10; 11]

Показники Роки 2019/ 
2003,%2003 2006 2012 2015 2019

Населення Херсонської обл.,  
млн оc. 1161,4 1138,2 1099,2 1067,9 1037,6 89,34

Поголів’я коней оптимальне,  
тис. гол. 11,61 11,38 10,99 10,67 10,38 -

Поголів’я коней фактичне,  
тис. гол. 7,5 1,3 2,5 1,7 0,7 9,33

Співвідношення фактичне/
оптимальне поголів’я,% 64,66 12,17 22,73 15,70 6,75 -

Зважаючи на вищевказане, можна стверджувати, що можливості розвитку 
конярства для розв’язання завдань зменшення рівня безробіття в сільській місце-
вості, особливо серед молоді, не використовуються.

Враховуючи те, що галузь конярства є парною/партнерською, підвищення 
поголів’я коней на 600 тис. гол. додасть не менш як 100 тис. додаткових робочих 
місць [9].

З огляду на це завдяки різниці між фактичним і оптимальним поголів’ям коней 
можна визначити резерв робочих місць у сільському господарстві через негативні 
тенденції розвитку конярства. За період 2017–2019 років щорічно втрачалося 
1,34–1,61 тис. робочих місць (табл. 3). Усього за досліджений період було втра-
чено близько 4,40 тис. робочих місць.

Таблиця 3
Оцінка втрат робочих місць у Херсонській області через негативні тенденції 

розвитку масового конярства

Показники Роки 2019/2017,  
%2017 2018 2019

Поголів’я коней оптимальне, тис. гол. 10,56 10,39 10,38 98,29
Поголів’я коней фактичне, тис. гол. 2,5 1,7 0,7 28,00
Різниця між оптимальним і фактичним 
поголів’ям коней, тис. гол. 8,06 8,69 9,68 120,10

Кількість втрачених робочих місць 
через невідповідність поголів’я, тис. 1,34 1,45 1,61 -

Більш трудомісткою частиною галузі конярства є кіннозаводство, тобто розве-
дення коней племінного напряму, яке продукує в середньому на 2,2–5 голів коней 
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1 ставку. Зазвичай саме завдяки використанню племінних коней як поліпшувачів 
розвивається масове конярство.

Наприклад, у південних регіонах найбільш придатними для поліпшення пого-
лів’я фермерських (селянських) господарствах є невеликі, досить масивні коні 
з гармонійною будовою тіла, сухою конституцією, які мають врівноважений 
і досить енергійний темперамент і здатні до прояву високої роботоздатності про-
тягом тривалого часу, тобто невеликі ваговози, утримання яких не потребує жод-
них додаткових витрат [16, с. 17].

В Україні таким вимогам повністю відповідають коні новоолександрівської 
ваговозної породи. Технологія утримання та розведення цих коней передбачає, 
з одного боку, максимальне використання природних пасовищ, з іншого – утри-
мання в досить комфортабельних конюшнях, поєднання племінного та робочого 
використання (табл. 4).

Таблиця 4
Структура табуна в племінному репродукторі

Статево-вікова група Кількість, 
голів

Навантаження за рік, конеднів
на одного коня  

за рік
за статево-віковою 

групою
Жеребець – плідник 1 160 160
Жеребець – пробник 1 160 160
Племматки холості 3 240 720
Племматки підсисно – 
жеребі 13 210 2730

Молодняк
3,5 роки і старше 4 280 1120
2,5–3,5 роки 8 220 1760
1,5–2,5 роки 10 40 400
до 1 року 13 -
Всього 40 - 7340

Зважаючи на нормативні розрахунки, структура табуна на 16 голів передба-
чатиме наявність двох жеребців (плідника та пробника), 16 кобил парувального 
контингенту (племінних маток) та 35 голів молодняку різного віку. За умов такої 
структури на повному обороті поголів’я господарство може забезпечити щоріч-
ний продаж молодняку в такому обсязі: молодняк у віці до 1 року – 3 гол.; молод-
няк у віці до 1,5–2,5 роки – 2 гол.; молодняк у віці 2,5–3,5 роки – 2 голови з ураху-
ванням потреб саморемонту.

Передбачається невиснажливе робоче використання коней згідно з вимогами до 
певних статево-вікових груп. Загалом, плановий показник робочого використання 
коней за рік становитиме 7 340,0 конеднів [16, с. 63–69]. Племматки та молодняк 
у віці 3 років і старше можуть використовуватися для проведення різноманітних 
сільськогосподарських, транспортних робіт, для обслуговуваннях мисливських 
господарств, зокрема на умовах оренди (4 570 конеднів). Зважаючи на змінність 
використання коней у парокінних запряжках та факт наявності за шестиденного 
робочого тижня 302 робочих днів у 2021 році, для керування запряжками знадо-
биться п’ять візників (табл. 5) [17].



273
Тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка...

Таблиця 5
Розрахунок кількості та заробітної плати працівників  

племінного репродуктора

Посада

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
ав

ок

Середній 
рівень 

заробітної 
плати  

на 1 ставку 
працівника, 

грн П
ер

іо
ди

чн
іс

ть Річний фонд 
заробітної 
плати без 

нарахувань, 
тис. грн

Зоотехнік (власник) 0,15 8 000 щомісяця 14,4
Бухгалтер(власник) 0,15 7 000 щомісяця 12,6
Тренер-наїзник 2 7 000 щомісяця 168,0
Візник (на парних запряжках) 3,7 6 000 щомісяця 266,4
Коняр 5 6 000 щомісяця 360,0
Черговий коняр 1 6 000 щомісяця 72,0
Всього: 12 - 893,4

Отже, створення навіть невеликого (на 16 гол. маток) племінного репродуктора 
коней новоолександрівської ваговозної породи дасть можливість працевлашту-
вати робітників на 12 ставок, з яких 2,3 – кваліфікованих працівників, або 1 ставка 
на 3,33 гол. коней. Зважаючи на середні показники заробітної плати в галузі, 
річний фонд заробітної плати без нарахувань становитиме 893,4 тис. грн., що 
буде ваговим внеском для підвищення добробуту сільського населення Херсон-
ської області.

Висновки і пропозиції. Зважаючи на вищезазначене, одним із перспективних 
шляхів подолання безробіття в сільській місцевості є розвиток конярства. Перева-
гами цієї галузі є висока трудомісткість одночасно з високими вимогами до ква-
ліфікації персоналу.

Сучасний стан конярства як в Україні, так і в Херсонській області є близь-
ким до критичного. З огляду на чисельність населення Херсонської області 
за період 2003–2019 років оптимальна чисельність коней коливалася в межах 
10,38–11,61 тис. гол., фактична – лише 0,7–7,5 тис. гол. Різниця між оптималь-
ним і фактичним поголів’ям зростала від 45,34% у 2003 році до 93,25% у 2019-
му. Упродовж періоду 2017–2019 років чисельність коней в області знизилася на 
72,0%, щорічно втрачалося 1,34–1,61 тис. робочих місць, загальні втрати за період 
становили близько 4,40 тис. робочих місць.

З метою поліпшення якості та збільшення чисельності коней в області поряд 
зі створенням додаткових робочих місць пропонується створення племінного 
репродуктора з розведення коней новоолександрівської ваговозної породи. Упро-
вадження проєкту дасть змогу щорічно реалізовувати в межах області сім голів 
чистопородного молодняку різного віку, забезпечити робоче використання 7 340,0 
конеднів. Саме реалізація зазначеного проєкту дасть можливість працевлашту-
вати 12 робітників, з яких 2,3 – кваліфікованих працівників, або 1 ставка на 3,33 
гол. коней.

Зважаючи на середні показники заробітної плати в галузі, річний фонд заробіт-
ної плати без нарахувань становитиме 893,4 тис. грн, що буде ваговим внеском для 
підвищення добробуту сільського населення Херсонської області.
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