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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Трудові ресурси — частина населення, яка має
необхідний фізичний розвиток, розумові здібності
та знання для роботи в усіх сферах економічної
діяльності. До складу трудових ресурсів включа�
ються особи у працездатному віці, крім інвалідів І
та ІІ груп та громадян, що одержують пенсію на
пільгових умовах, які не працюють та особи пенс�
ійного віку і підлітки, зайняті в галузях економі�
ки. Соціальну суть категорії "трудових ресурсів"
становлять люди у певних виробничих умовах, а
економічну — робочий час, необхідний для вико�
нання суспільно корисної праці.

Вагомий внесок у дослідження питань трудо�
вих ресурсів села, управління трудовими ресурса�
ми зробили такі вітчизняні вчені�економісти, як
Д.П. Богиня, С.І. Бандур, В.В. Вітвіцький, О.А.
Грішнова, В.С. Дієсперов, Г.І. Купалова, О.В. Кру�
шельницька, М.П. Поліщук та ін.

Передусім зауважимо, що поняття "трудові
ресурси" в економічну теорію та практику ввів
відомий радянський економіст С.Г. Струмілін,
який за матеріалами перепису 1920 р. розробив
демографічний прогноз чисельності населення.
Відтоді термін "трудові ресурси" використовуєть�
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ся в основному як планово�обліковий показник [1].
До 70�х років "трудові ресурси" вважали катего�
рією кількісного порядку і використовували для
складання балансів праці та обліку кількості пра�
цездатного населення. Пізніше трудові ресурси
розглядають як працездатне населення, робоча
сила, працівники [2].

Більш широко характеризує це поняття С.П.
Михайлов. Він вважав, що трудові ресурси — це
частина працездатного населення, яка володіє
фізичними і розумовими здібностями і знаннями,
необхідними для здійснення корисної діяльності,
тобто це повний запас ресурсів праці, що скла�
дається із зайнятих суспільно корисною працею в
усіх галузях виробництва та потенційно спромож�
них до праці людей [3]. Трудові ресурси як плано�
во�обліковий показник відображають кількісну
характеристику та структуру. У свою чергу, струк�
турний аналіз цього поняття встановлює склад
трудових ресурсів, співвідношення елементів їх
структури [4].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Досліджуючи процес використання трудових

ресурсів аграрними підприємствами Західного ре�
гіону, необхідно, притримуючись певної методо�
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логічної схеми, виявити існуючі проблеми, які за�
важають раціонально залучати наявні трудові ре�
сурси в аграрне виробництво та запропонувати
своє бачення їх розв'язання,а також шляхи реалі�
зації запропонованих заходів.

Для досягнення такої мети автором викорис�
тано загальнонаукові методи дослідження, зокре�
ма аналізу і синтезу, аналогії та формування вис�
новків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Трудові ресурси сільськогосподарського вироб�

ництва є багаточисельними. Ця обставина, з одно�
го боку, є умовою його розвитку, а з іншого — спри�
чиняє складні проблеми, пов'язані з використанням

та результативністю праці, зайнятістю,
соціальним захистом тощо. Протягом
десятиріч відбувався відтік трудових
ресурсів з сільської місцевості, який
частково компенсувався зростанням
продуктивності праці.

У 2007 році в досліджуваних обла�
стях Західного регіону проживало
відповідно у Львівській області —
2568,4 тис. всього населення із яких
1019,6 або 39,7 % — сільське населен�
ня; у Тернопільській області — 1105,4
тис., з яких 629,9 тис. або 57,0% —
сільське населення; у Івано�
Франківській області — 1385,4 тис., з
яких 793,7 або 57,3% — сільське насе�
лення. Питома вага областей в Україні
з випуску продукції сільського госпо�
дарства складає відповідно: для
Івано�Франківської області — 2,8%;
для Львівської — 4,8%; для Терноп�
ільської — 3,4%.

Що стосується працездатного на�
селення, то його кількість, як і
кількість працюючих у сільському
господарстві, постійно змінюється у
зв'язку із звільненням з об'єктивних
причин, пересуванням у середині
структурних підрозділів та прийман�
ня нових робітників замість вибулих,
або при розширенні виробництва.
Рух робочої сили викликає додаткові
затрати на підготовку та перепідго�
товку нових робітників, знижує на
деякий час продуктивність не тільки
нових робітників у зв'язку з освоєн�
ням нових умов праці, але й тих, що
звільняються у зв'язку з інертним

ставленням до своїх обов'язків та помилками у
новій роботі, веде до непродуктивних втрат робо�
чого часу в період між звільненням та влаштуван�
ням на роботу.

Як видно з приведеного графіка (рис. 1) в об�
ластях досліджуваного регіону спостерігається
стабільне, хоч і не значне, порівняно з наявною
тенденцією в державі (рис. 2), зменшення сільсько�
го працездатного населення, що в основному по�
яснюється трьома найбільш виразними симптома�
ми нездужання суспільства:

— рівень народжуваності в Україні є один із
найнижчих рівнів у світі;

— низький рівень очікуваної тривалості жит�
тя один з найнижчих у Європі;

— масова трудова мігра�
ція [5].

Досліджувані області ха�
рактеризуються добре роз�
виненою структурою сіль�
ського господарства. Аналіз
статистичних даних показав,
що за останні роки спостері�
гається тенденція збільшення
сільськогосподарської про�
дукції, табл. 1. В той час як по
Україні за останні три роки
пройшов спад продукції

* розраховано та побудовано автором  за матеріалами  [7, 8, 9, 10]

Рис. 1. Динаміка працездатного сільського населення в
досліджуваному регіоні

— розраховано та побудовано автором  за матеріалами  [7]

Рис. 2. Динаміка працездатного сільського населення
України.

Таблиця 1. Продукція сільського господарства

Складено автором за матеріалами [8, 9, 10]



ЕКОНОМІКА АПК

 10,  2009 .

  21847

13

сільського господарства в
порівнянні з 2004 на 4,06%;
з 2005 — на 4,12%; з 2006 —
на 6,46%, у всіх досліджува�
них областях, навпаки, іде
зростання продукції сіль�
ського господарства. Разом
з тим тривожним є той факт,
що кількість населення, зай�
нятого в сільському госпо�
дарстві, суттєво зменшуєть�
ся, (табл. 2).

Як видно із наведених стати�
стичних даних, найбільш суттєве
зменшення кількості зайнятих в
сільському господарстві харак�
терне для Тернопільської об�
ласті, майже в три рази за  пері�
од, що розглядається. Для Івано�
Франківської області цей показ�
ник становить 2,5 раза, а для
Львівської — 2,7 рази.

Таким чином, збільшення
кількості продукції сільського
господарства відбувається, в ос�
новному, за рахунок підвищення
продуктивності праці, що є го�
ловним детермінантом рівня жит�
тя населення певної території,
основним джерелом доходів на�
селення, а також розвитку підсобних та фермерсь�
ких господарств.

Ступінь продуктивності трудових ресурсів виз�
начає рівень їх заробітної плати. Ціна людського
капіталу на селі досить мізерна. Якщо в Німеччині
вона становить 25 доларів США за годину, Франції
— 16, Польщі — 1,6, то в Україні лише від 8 до 20
центів. Знецінення людського капіталу призвело
до того, що номінальна та реальна заробітна пла�
ти не спроможні забезпечити нормальної життє�
діяльності працівникам у сфері сільськогосподар�
ського виробництва [6].

Вагому роль у підтримці рівня життя сільсько�
го населення відіграють особисті підсобні госпо�
дарства. По деяким видам продукції вони забез�
печують основне їх вироб�
ництво в країні. Частка гос�
подарств населення України
у виробництві продукції
рослинництва в 2006 р. у по�
рівнянні з 2005 р. загалом
майже не змінилася. Зокре�
ма, питома вага виробницт�
ва зернових культур зросла
у розглядуваному періоді з
24 % до 25 %, цукрових бу�
ряків — зменшилася з 21 %
у 2005 р. до 15 % в 2006 р.,
овочів — з 89 % до 88 %. Тра�
диційно виробництво кар�
топлі концентрується у гос�
подарствах населення. Час�
тка її виробництва особис�
тими господарствами насе�
лення становить 99 %. Ви�
робництво основних видів

продукції тваринництва особистими господар�
ствами населення України дещо зменшило свою
питому вагу у загальному обсязі виробництва.
Зокрема зменшилася частка виробництва м'яса
худоби та птиці з 64,8 % у 2005 р. до 59,1 % у 2006
р., яєць — з 50,5 % у 2005 р. до 46,4 % у 2006 р.
Натомість питома вага виробництва молока, вов�
ни у 2006 р. зросла проти рівня 2005 р. відповідно
з 81,2 % до 81,5 % та з 78,3 % до 78,4 %.

На рівень та ефективність використання
трудових ресурсів істотно впливає сезонність
сільськогосподарського виробництва. Адже, коли
робочий період не збігається з періодом виробниц�
тва, трудові ресурси використовуються протягом
року нерівномірно.

Таблиця 2. Динаміка зайнятості сільського  населення у сільському
господарстві (відсоток до загальної кількості зайнятих)

Складено автором за матеріалами [8, 9, 10]

Побудовано автором за матеріалами [7]

Рис. 3. Динаміка площі сільськогосподарських угідь аграрних
підприємств України

Рис. 4. Динаміка площі сільськогосподарських угідь аграрних
підприємств з розрахунку  на  1000 км2
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Сезонність праці в с/г характеризується таки�
ми показниками:

— помісячним розподілом затрат праці в про�
центах до річних (відношення затрат на кожний
місяць до їх суми за рік, прийнятий за 100%). На
основі календарного графіка робіт визначають
плановий помісячний розподіл праці, а за кінце�
вими результатами року — фактичний. Їх по�
рівняння дає змогу реально оцінити хід виробни�
чого процесу і зробити правильні висновки на май�
бутнє, особливо з погляду визначення потреби в
найманій праці і пошуку можливих варіантів ком�
бінації галузей з меншою потребою в робочій силі
у пікові періоди;

— коефіцієнтом сезонності використання тру�
дових ресурсів (відношення відпрацьованих днів у
певному місяці до середньої кількості їх за рік);

— розмахом сезонності (відношення макси�
мальних місячних затрат праці до мінімальних).
Чим більше кількісне значення має цей показник,
тим більша сезонність виробництва на
підприємстві і тим складніше йому вирішувати ви�
робничі завдання, що стоять перед ним.

В останні роки відбувається прискорене вивіль�
нення працівників із сільськогосподарських
підприємств. Кількість робочих місць у сільгосппі�
дприємстві залежить, перш за все, від площі його
угідь. Безумовно, надмірна кількість зайнятих в аг�
рарному виробництві при досить високій загальній
щільності населення в країні та майже суцільній ро�
зораності позаміських територій змушують виок�
ремлювати фактор землезабезпеченості як ліміту�
ючий. На жаль, для України цей показник є не най�
кращим. Якщо проаналізувати приведений на рис.
3 графік, то видно, що загальна площа сільськогос�
подарських угідь з року в рік постійно зменшуєть�
ся і ця тенденція за станні роки є стабільною. Це
говорить про загальне зменшення кількості
сільськогосподарських підприємств, а відповідно, і
вивільнення працездатного сільського населення.

Вкрай складною залишається у сільському госпо�
дарстві екологічна ситуація. Земельна реформа
здійснюється без урахування екологічних вимог. Зро�
стають площі еродованих земель, посилюються про�
цеси підкислення, засолення, ущільнення, підтоплен�
ня, забруднення фунтів, зменшується вміст гумусу.
Виснаження природних, у тому числі земельних і вод�
них ресурсів, продовжує загрожувати здоров'ю на�
селення, економічній стабільності держави [171]. Фор�
мування нових землеволодінь відбувається без ура�
хування інженерної та соціальної інфраструктури.
Нині близько 5 млн га орних земель (понад 15%) є дег�
радованими і малопродуктивними. Щорічні втрати гу�
мусу становлять 600—700 кг на 1 га. Враховуючи, що
рівень використання мінеральних та органічних доб�
рив дуже низький і врожай формується переважно
за рахунок природної родючості грунтів, посилюєть�
ся їх деградація.

Це саме спостерігається і в областях досліджу�
ваного регіону. Так, якщо проаналізувати динамі�
ку посівних площ основних сільськогосподарських
культур, то видно, що для всіх областей є харак�
терним суттєве зменшення цих площ.

Для якісної характеристики цих негативних
процесів розглянемо зміну посівних площ по відно�
шенню до загальної площі відповідної області.

Як видно із приведеного рис. 4, за розглядува�
ний період до 2003 року у всіх областях спостері�
гається досить значне зменшення посівних площ,
а в наступні роки цей процес дещо стабілізується,
а для Тернопільської області характерне поступо�
ве, хоч і не значне, збільшення посівних площ.
Найбільш негативний цей показник для Львівської
області, де зменшення посівних площ основних
сільськогосподарських культур на 1000 км2 у 2006
році зменшилася майже на 8 км2, в той час, як у
Тернопільській області — на 6,92 км2, Івано�Фран�
ківській — 5,15 км2.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, трудові ресурси суспільства, галузі, регі�
ону, території, окремого сільськогосподарського
підприємства не є постійною величиною, оскільки
його кількісні і якісні характеристики постійно
змінюються під дією великої кількості чинників. Крім
того, хотілося б зауважити, що, чим краще розвину�
тий трудовий потенціал, чим кращі потенційні мож�
ливості того чи іншого об'єкта дослідження, тим
більше шансів на ефективний розвиток галузі, регі�
ону, території, певного підприємства, з точки зору
виробництва продукції, її якості, освоєння нових
видів продукції, виробничо�господарської діяль�
ності, впровадження інвестицій тощо. Таким чином,
процес формування і використання трудових ре�
сурсів потребує постійного дослідження на основі
низки показників, що характеризують ефективність
його використання, а отже, виявлення та запобіган�
ня негативних тенденцій в розвитку як економіки
країни, так і окремих господарюючих суб'єктів.
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